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Outravolta Eleccións, somella a mesma cantinela de 
sempre: listas, programas, ofertas, posta en escea das ima
xes, arduamente estudadas, dos líderes políticos e un ha tele
visión mais insufribel que nunca. 

Eso si miles de millóns de pesetas. 
Boeno, pero ás mulleres qué?. 

"" Qué nos importará que saian uns poucos mais de uns e 
uns poucos menos de outros?. 

A vida das mulleres non se ten mirado afectada sustan
cialmente nestes todos anos polas cousas que aconteceron 
na cousa parlamentaria. Ali, eles talan e amañan as cousas 
que benefician e favorecen a empresarios, banqueiros e po
derosos en xerai. 

A vida da xente sinxela, e moi sinaladamente a vida das 
mulleres lles trae ao fresco. 

As violacións acontecidas como o pan de cada dia, nada. 
Os maus tratos de maridos a esposas, nada. 
O desemprego crecente, a discriminación salarial, a ex

clusividade do traballo doméstico e do coidado de tillos e fi
lias, a carestia da vida, a sexualidade asfixiante e un longuísi
mo etcétera de agravios padecidos en nada lles preocupan a 
eses "demócratas constitucionais" aos que a vida vaise-lles 
nas sucesivas e cansísimas eleccións. 

Pero ... HAI UN PROBLEMA ... 

Agora din que queren incluir a causa económico-social 
na despenalización miserábel do aborto que fixeron hai un 
par de anos. 

O caso é non recoñecer en absoluto e baixo ningun con-

ceito que é a muller, e ninguén mais que a muller quen de de
cidir sobre a sua vida, e a maternidade ven sendo decisiva nas 
nosas vidas. 

Eles, un eles que abrangue a eses partidos que alí se sen
tan xunto cunha nada despreciabel maoria de homes que alí 
non se sentan, outorganse o poder de decidir sobre a nosa vi
da, de tutelar os nosos actos e as nosas capacidades biolóxi
cas no empeño de ternos amarradas ao duro banco da galera 
'biolóxica' e da galera da sexualidade imposta: heterosexual 
e procreátiva. 

Dixemos non daquelas. Diremos non agora porque o que 
si levamos dicendo é un SI enorme e vigoroso ao DIREITO 
AO ABORTO. AS MULLERES DECIDIMOS, e eso quere 
agora xa unha lei de aborto libre, gratuito, na rede sanitaria 
do Estado e a decisión da muller. 

Todo o demais son sucedáneos de direito democrático e 
de libertade para aparecer que si cando en realidade non. 
Que o governo PSOE segue sen permitir -porque ten o po
der do governo- que as mulleres decidan. . 

Sigue o Ministerio Fiscal acusando por prácticas aborti-
vas e perseguindo 'tal delito'. 

Etes non queren. Nós sí. E seguiremos nesta guerra até 
conseguir que as nosas capacidades reprodutivas non as 
controle ninguen mais que nós. 

Neste camiño PRACTICAREMOS ABORTOS á luz pú
blica. 

Irnos sometelos á provocación xa que eles provocan-nos 
e aflixen-nos todos os dias. Terán o recurso de enxuiciar ás 
mulleres do Movimento Feminista do conxunto do Estado 
Español ou ben facer unha lei co 
Español ou ben facer unha lei en conforme. 

lste, vai ser o noso reto nestas eleccións. 
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Santiago, 25 de M a rza 1 

Redacción da Revista A ndaina: 
Somos un grupo de mulleres, lecto

ras da Revista. Gústanos a presentación 
e o contido. 

Noraboa por sacala adiante. 
Pero dito esto,quixéramos engadir 

que o galego que empregades parécenos 
bastante deficiente: moitas verbas lusis
tas misturadas nunha redacción difícil 
de comprender. 

Gustaríanos que, unha publicación 
feminista, se poida ler con agrado e estar 
a altura cultural que,parécenos, se me
rece. 

Saudos e adiante. 

Carmen Uribe 

portada: novo a 

debuxos: uqui ' . 
ermuy, mon1ca 

e o uso' peques. 

fotos: • 
ar.q u 1 vo 

maqueta; an~ h . 
• nan1na 
• 

uq u1 
• son1a 



BREOGAN 
Nasceu fai uns seis anos en Vil a nova 

de Arousa, filio de Elena Sanchez e dun 
home de cuxo nome non me quera lem
brar. Dende sempre os pais levaronse 
moi mal e por iso a nai, farta de levar 
labazadas, coleu un día ó neno e voltou 
pra casa dos seus pais, onde estaba se
gura de que nada lles iba faltar. Seu pai, 
Manuel Sanchez García, era un prohome 
na zoa, membro de AP, Concellal no 
Axuntamento; sua nai, Dolores Perez, 
muller moi achegada ó OPUS o mesmo 
que a única Hirmá que tiña. As relacións 
de Elena cos pais nunca foron boas pero, 
o que contaba naqueles intres era que 
Breogán estivese ben coidado, ó tempo 
que ela podería percurar un traballo, 
mesmo estudiar, sen os agobios de ter 
que lle dar de comer ó seu filio . 

Unha vez instalados no domicilio 
paterno, Elena voltou os estudos en Com
postela, indo pasar os fins de semán co 
seu filio. Mais tarde, sua nai emprendeu 
un cursiño no Opus e ela ficou na casa 
pra coidar dos seus, allea o que lle viña 
enriba. 

Seu pai, aquel prohome da vi la, sem
pre quixo ter un filio varón. Como soio 
tiña nenas, Elena hastra os 14 anos foi 
educada coma se fose un home pro non 
abondaba. 11 quería un home de veras e 
empezou a pensar nese neto que tiña na 
casa e, cismando, cismando chegou a 
conclusión de que, mentres non ' fose 
totalmente seu, non podería facer dil 
outro "Manuel Sanchez" si, ese neno 
tiña que ser todo seu para poder educa lo 
como il quería e sin o medo de que un día 
a nai atópase un bó traballo e llo levase 
da casa. 

E púxose mans a obra. Boas rela
cións non lle faltaban. Xa nos tempos do 
Xeneralísimo levábase ben cos altos cá
rregos da provincia e as causas non mu
daran tanto coma para que ises outros 
prohc :nes non lle poideran valer. Nen 
curto nen perezoso personouse xunto 
coa su a santa esposa no Tribunal Tutelar 
de Menores de Pontevedra, pedindo a 
garda e custodia dese neto abandoado 
pois nada sabía dos seus pais. Presentou 
un informe feíto por il onde se falaba de 
Elena nos termos de : "no tiene en la 
actualidad fijada su residencia en este 
municipio" "convive con Manuel. .. " "la 
conducta moral y ciudadana puede con
siderarse corr.o dudosa en todos los as
pectos así como la economía puesto que 
no se le conoce trabajo o actividad labo
ral alguna". 

'~ 

No tocante a il non anduvo con par
vadas: "la conducta moral y ciudadana 
puede calificarse como de ejemplar" si
tuación económica "muy buena", "el 

' 

menor Breogán Fdez. Sanchez estaría 
muy bien atendido por sus abuelos, pues 
cuentan con todos los medios de fortuna 
para una buena educación del menor" . 

Por suposto, en vista de tais infor--mes e dado o paradeiro descoñecido de 
Elena e as boas relacións que tiña cos 
seus pais, o Tribunal non dudou en da rile 
o neto a Manuel Sanchez. 

Elena, mentras seguía en Vilanova 
facéndolle o xantar ó pai e coidándolle 
da casa, allea a todo . 

Un día, un amigo díxolle que facía 
tempo vira seu nome no B.O. P. Localiza
do dito boletín, resulto u ser o do seu em
prazamento paro xa pasara tanto tempo 
que non poido personarse pois xa saía a 
Resolución do Tribunal dándolle ó seu 
filio ó seu pai. 

Como oficialmente, Elena non sabía 
nada, aconsellouselle que percurara un 
traballo, conquerise unha praza para o 
neno nunha escala e sacase o neno da 
casa dos abós. Así o fixo. Cando tiña casa, 
traballo e escala, colleu a Breogán e o 
trouxo a Compostela mais, pouco dura a 
alegría na casa dun probe, un día que 
iban os dous pola Rúa do Vi llar apareceu 
un coche da Garda Civil o frente do cal 
iba seu sogro, Garda Civil en Sada, me
téronnos dentro e leváronos ás Cancelas; 
declarou di ante dun xuiz que lle entrego u 
o neno e lles dixo que podían marchar 
pero, como os pais presentaran denuncia 
no xulgado de Vilagarcía, éste librou re
quisitoria de búsqueda e captura polo 
que foi detida pola policía e quitáronlle 
o neno. 

O 16-10-1985, Elena persono use 
diante do tribunal tutelar pedindo notifi
cación do Acordo polo que lle suspendía 
da garda e custodia do seu filio para re
currilo. Os trámites foron longos, pre
sentáronse informes da Policía e da Asis
tente Social do Axuntamento de Com
postela totalmente favorabeis a Elena 
quen, a pesaren de que o T. T. concedéra
lle dereito de visitas, nunca poido voltar 
a estar co seu filio pois os pais non llo 
permitían, tendo quEt velo o traveso das 
reixas da escala. 

A pesares dos informes, das distin
tas comparecencias de Elena diante do 
T.T. explicando a sua situación, de ter 
fa lado co Presidente do Tribunal quen lle 
dixo que todo estaba erara e que lle iban 
a devolver o seu filio, o T.T. o 14-3-1986 
dicto u un novo Acordono sentido de que 
Elena pode ver o seu filio cando queira 
pero que a garda e custodia seguenna 

tendo os abós. Q 
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Hoxe, Elena desengañada e soia 
está traba liando en Vigo, sen saber que 

. . ' 
facer, impotente ante esa s1tuac1on. 
Breogán, segue en Vilagarcía cos seus 
cos seus abós que por fin xa teñen "un 

. " varonc1to . 
Penso que as mulleres, todas as mu

lleres, especialmente as do Movimento 
Feminista, debemos escomenzar unha 
forte campaña para conquerir que Breo
gán volte coa sua nai e que casos como 
iste non volvan a repetirse. 

* 
** 

* 
* 

•• .. • • 

* 
· Os di as 24, 25 e 26 de Octubro do 86 

vanse celebar as IV Xornadas Agrarias 
Galegas no Centro de Ensinanzas Inte
gradas (antiga Universidade Laboral) de 
Ourense. 

A Area Social tén de temática: "A 
muller na sociedade agraria galega". 

As rapazas que queirades acudir 
podédevos dirixir a: Xornadas Agrarias 
Galegas, aptdo. 595 A Coruña e ingresar 
500 pesetas na ce. n.0 15452 - Caixa de 
Aforros Provincial de Ourense, Federico 
Tapia, 17 A Coruña. 

Avisamosvos que o Movimento Fe
minista imos presentar, cando menos, 
unha ponencia. 

• 

1su scri be te 11 

andaína 
APARTADO CORREOS 1058 
SANTIAGO 



DENUNCIAS 
E 

lili!i!ililllllllllllllll-

Os dias 1, 2, 3, 4 de Maio tivo 1 

Sexto Encontro de Feminista In~~ 
• 

dentes en Ru.Lde-ra -As La<::¡óéiS 
dera- Ci dad e Re a l. Os 
que ían ser abordados: 
-Cal vai ser a nosa política fe 

nosa práctica? 
-Que actitude i m os 

instituciórís? 
fronte ás 

-Que entendemos por violencia? Cal é 
a nosa opción? 

Parellamente e segundo outras pro
postas desenvolveránse temas como: 
-Fecundación in vitro e novas tecno

loxias. 
-Traballo doméstico e traballo asala

riado. 
-Lesbianismo e amazonas. 

Para todas as que desexen conseguir 
os escritos, podédesvos dirixir a: 

Assemblea de Feministes 
lndependents 
Aptdo. de Correqs 36096 
08080 Barcelona 
Tendes que enviar 600 pesetas. 

COMENTOS 

. 

En maio van celebrar as feministas 
portuguesas os 11 Encontros en Lisboa. 
O Tema xenérico das xornadas é "Femi
nismo e Poder" e ó longo dun fin de se
mán abordarán este amplísimo e com
plexo tema dende diferentes pontos de 
vista. 

As feministas galegas andamos en 
conversas para acudir a Lisboa. Xa vos 
contaremos á volta . 

•••••• ••••• 
NOVO 

ESPECIMEN 
EL PAÍS, viernes 11 de abril lE 
-==~~~~--------------------· ... 

1 

.2. 

.--~~~~~~~~~-· ·-· ·-1 
La mujer sin pareja podrá . 1 
someterse a las prácticas. dell 
. ·--inseminación a · 1cial · t::e! 

El texto finalmente ~probado .. , . . . . . 
autonz.a., estas practtcas . a. p~l,él~ .• 
~eterosexuales es~ablef,i sm nece-

. sidad de que estén umdas · p9r el 
yínculq, ~el matrimonio Y. t~biép 
a la muJer sola. El presrdente de 
esta comisión, el socialista Maree
lo Palacios, defendió el derecho de 
la mujer sin pareja a tener un hijo · 
por esta vía en base · al artículo 14 

--· ·---· ·-· --· de la ConstituCión que proclama la . , . . 
no discriminación de mngun ciU-
dadano por razón de su condición 
social. .. No se trata-de la unión de 

: un hombre y de una mujer, sino de .. 
un gameto con otro", ~6 el so- • 
cialista Marcelo PalactQs. for .~l. 
contrario. el.iufqrm~ tstc~aza la lf 

· áuto~ación ye estas t$ctp.~as en 
4 

.P~~hi§ h<linosexuales·. · 

... de como nos papeis de cada día 
(que por riba pretenden -algúns ou moi-

tos cons1gueno ás veces- regula mentar 
a nosa vida) se fai evidente o entendi
mento -particular e agresivo dos man
dadores desta sociedade patriarca l. 
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Do "Diccionario Manual e Ilustrado 

de la Lengua Española-Real Academia 
Española": 
Mujer f: 

Persona del sexo femenino/La quE 
ha llegado a la edad de la pubertad; 
La casada con relación al marido. 

-de gobierno: criada que tiene a su 
cargo el gobierno económico de la 
casa. 

-de su casa: la que cuida de su ha
cienda y familia con mucha exacti
tud y diligencia. 

-mundana, perdida o pública. Ra-
" mera . 

Buscando a palabra "Hombre" ato
pamos: 

Hombre: 
Animal racional. Bajo esta acepción 
se comprende todo el género hu-
mano. 
varón / Marido . 
Outras acepcións: 
-de honor, de tesón, de valor, bueno, 
de armas tomar, de bien, de cabeza, 
de copete, de corazón, de letras, de 
hechos, licencioso, de negocios, de 
palabra, de verdad, de pro, gran 
hombre .. . 

/ 

... aínda non deberon caer na nece
saria regulamentación dun caso preciso 
-o da muller por libre- que non "sola" 
e lesbiana. 

1.-0s . . 

pnme1ros, desprecia beis, 
non están preparados nen para asumir o 
-' , , reto europeo. 

O PNV soprende-nos (?)coa patenti
zación do seu vello ideal eclesial. 

2.-Como se preñará un ha parexa? 

3.-0 contrato convirte-se nun eufe
místico "vínculo" e -consecuentemen
te- racha coa identidade do individuo 
e máis a individua. 

4.-Traducimos por "lesbianas" 
nun tento compresivo, nunca benévolo 
ou xustificador da ambigüedade cal
culada . 

A contraproposta é a úneca acep
tabel: calquer muller terá dereito a optar 
pola inseminación artificial cando e co
mo desexe. 

FLAVIA 



Jl))JENUNCJIA§ COMJEN1f0§ 

(J 12 de Fevreiro de 1983 o Diario 
Oficial de Galicia, publicaba a aproba
ción pola Consellería de Educación dun 
libro "Apuntes de Galego" para 1.0 de 
BUP do que é autor Xesús Carballo So
liño. 

Este libro foi editado por Ed. doCas
tro e os dibuxos que acompañan ao texto 
foron maioritariamente realizados por 
Julio Graña. 

Traemos ás nosas páxinas de De
nuncias o libro polas críticas que merece 
da nosa parte. 

O seu nidio contido sexista e discri
minatorio para a muller quedan patentes 
no texto de Xesús Carballo e mais grafi
camente nos debuxos de Xulio Graña. 

As nosas críticas valedeiras verbo 
do libro en si mesmó, coidamos adequi
ren unha meirande gravidade por dous 
feítos: 

" 

1.-Estar dirixido a nenas e nenos 
de BUP co que se pretende trasmitirlle 
un ha determinada imaxe e idea da muller 
e tamén sobre o tratamento que se da 
a outras opcións sexuais distintas da im
posta heterosexista. 

¡E fantástico! ¡Premio ao millar! 
Xosé Luis Blanco ¿lembrades? que 

denunciabamos no n.0 9 de' ANDAINA 
por 'esixir' ás traballadoras da Radio 
Galega (A "súa Radio") prestacións se
xuais para obter ou conservar o posto 
de traballo, non só non é sancionado, 
retirado de servicio, obxeto de expedien
te disciplinario ... senon que recebe, en 
premio pola súa actuación, a praza de 
Director da Televisión Autonómica (su
cedendo, por certo no cárrego a un tal 
Campos, digno antecesor na materia que 
mencionamos do Xosé Lois Blanco). 

r 

.l) adx~mm ~nJ!áddk 6 susr~mivo unh~ cualidad~ d~ tipo d~s· 

2.-0 feito de estar aprobado pola 
Consellería de Educación o que o fai me-· 
recente de carácter de libro de texto e 
dunha amplísima difusión nos Institutos 
e Colexios nos que se imparte o BUP. 

O libro encarrégase de trasmitir a 
idea de que a muller é un obxeto, un ad
xetivo-ao servicio do sustantivo e amosa 
tamén a falla de imaxinación do autor 
que non somella atopar mais exemplos 
para explicar gramática galega que 
exemplos entre os sexos nos que, tamén 
fai nidio, que as relacíóns igualitarias 
entre os mesmos non gozan de ningunha 
das suas simpatías. 

Dende as nosas páxinas chamamos 
a ensinantes -mulleres e homes- a que 
nos sigan enviando asuntos como o de
vandito para a súa denuncia, asi como 
que se opoñan ao uso de textos tan infa
mantes e reaccionarios. 

; .V . m ~~ so1· dd 01 ro b;ondo 

E comotemosque interpretar, Seño
res da Xunta, tal acontecimento? 

A nós, probes 1nulleriñas carentes 
de perspicacia, só se nos acorre que o 
governo autonómico na súa totalidade 
(é dicer, dende o Sr. Albor até o último 
-con perdón- Conselleiro) ampara e 
protexe a actuación deste Sr., que está 
dacordo con ela e que mesmamente a 
promove a postas todavía mais elevados. 

E ... irnos anotando nos nosos blocas 
de apontamentos (como aqueles cader
nos de queixas do 3.0 estado francés en 
vísperas da revolución de 1798) estas 
"miudencias". 
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MULLERES, OLLO AO BALON. 
MUNDIAIS DE FUTEBOL A · VISTA 

· O futebol ten unha virtude que a m in 
paréceme trascendente. 

Ten xustamente a capacidade de 
manifestar explícitamente que existe 

· unha radical división do espacio en mas
culino e feminino. 

O que importan son homes, e lles 
importa aos homes. 

O cativo interés que as mulleres 
amasan por tal esparte non ten sido índi
ce de nada para os governos, os rexedo
res ou proprietarios do medios de comu
nicación de masas, a patronal dos cines, 
os donos dos bares ... 

As rúas reconvirten-se, ao ponto 
de que, naquelas horas de retrasmisión 
do partido, so transitan mulleres, os ci
nes tamén. Ademais é fácil conseguir 
sair un chisco antes do chollo, que algun
has reunións rematen antes, ou que cal
quera historia diferente que dependa 
total ou parcialmente de homes, esté 
tocada. 

Os bares, en troques, son niños abi
garrados dunha exultante pasión mascu
lina que vocifera as súas emocións. 

Algo tan infrecuente como que os 
homes expliciten os seus sentimentos 
en público, consigueo o futebol. Mesmo 
se cadra, en voz excesivamente outa. 

. -

Logo do partido, as rúas poden gozar 
por un tempo de improvisadas caravanas 
que aflixen ao vicindario para tornar de 
seguido ao -se u aspeito habitual. 

Poderia ser un dia estupendo para 
forzar a máquina e programar outros 
actos lúdicos de mulleres por saber, 
saber, por exemplo ¿quén coidará aos 
tillos e ás tillas? 

Lúdico por lúdico ambolos dous so
mellan importantes, pero é que o futebol 
e ¡Cousa de homes! 

Que logo non nos veñan dicindo que 
non ternos razóns para ser radicais ¡E 
todas!. Que ter que soportar que os PO
DERES PUBLICOS encubran e premien 
as violacións (porque unha prestación 
sexual esixida para conservar neste caso 
o posto de traballo é unha violación) está 
tora do sentido común de todas as mulle
res do mundo• 



"CONFECIONS PORTO" 

Ao comenzo do mes de Marzo deste 
ano, a rua de República do Salvador en 
Santiago comezou a ser escenario das 
manifestacións e protestas de cáseque 
un cento de mulleres traballadoras da 
empresa Confeccións Porto S.L. 

Elas, logo de cáseque dous anos de 
conflictos, decidiron botarse á rua e de
mandar particularmente diante da casa 
do empresario que lle tiña o di a 3 de Mar
zo fechadas as portas da fábrica. 

Con elas, cun grupo delas entre as 
que estaban Elisa e Conchi falou a nosa 
compañeira Pilar Pér~z Rey, o 20 de Mar
zo. 

Primeiramente fan un pouco de his
toria da empresa antes do conflicto. 

A empresa está ubicada en Casai
-Laraño, é unha empresa de confección 
cunha plantilla de 120 traballadoras na 
sua ampla maioria. 

Para ser contratadas José e Ramón 
Porto País esixian delas a inequívoca 
condición de solteiras. No caso de casar
se, as propias traballadoras sabían que 
era NORMA DA EMPRESA o despido. 

Hábito da empresa viña sendo igual
mente o ter as traballadoras sen asegu
rar durante anos, cousa que non aconte
cía de igual xeito no caso dos seus com
pañeiros traballadores quen ademais 
sendo un 16% da plantilla ocupaban os 
postos de responsabilidade. 

- . 
Os salariós, como é de rigor nunha 

• 
empresa que se precie, diferentes tamén 
para un e outro sexo. 

O horario de trabal lo era estabeleci
do cotidianamente polo patronista some
tendo ás traballadoras á vontade e bene
ficio dos empresarios sen sentirse acolli
das a uns mínimos dereitos laborais. De 
feíto teñen traballado sábados e domin
gos a eito do mes m o xeito que teñen feíto 
multitude de horas extras gratuitamente. 

E falan de cómo se da paso ao con
ficto que están a viver agora. 

Atopábanse en total unhas vinte 
mulleres. 

A historia das traballadoras da em
presa "Confecciones Porto, S. L.", póde
se comenzar dende que a patronal estaba 
xestionando a maneira de desfacerse do 
personal sin liquidalas, cousa a que al
gunhas mulleres acabaron cedendo. En 
novembro de 1984, a empresa presentou 
expediente de regulación de emprego, 
para facer turnos de personal. Cando en 
marzo de 1985 tería que seguir adiante o 
segundo reemplazo, pararon o expedien
te alegando que a empresa xa iba millor. 
A verdade era outra: parárono para facer 
outro que poidera engrosarlles a todo o 
person_al. E cambiaron o nombre da em
presa, por DANIELI, tamén para poder 
pechar a outra empresa. 

No vran dixéronlles que a empresa 
iba mal e que pechaban, ofrecendolles o 
patrimonio da empresa. Uns meses an
tes xa venderan éstos, e para disculparse 
ante e las dixeron que fora para paga riles, 
e que non lles chega/a nin para un mes. 
Logo, ofreceronlle 3.000 m. de terreo 
propiedade deles. Cando miraron no Re
xistro da Propiedade, soio figuraban 
1.500 m. Tamén venderon os coches da 
empresa, e cando elas estaban de vaca
cións, ao día seguinte desapareceron as 
máquinas da empresa. A vista do aconte
cido, decidiron montar guardia as 24 ho
ras do día, para que non lles desaparece
ra nada mais. 

En novembro embargaronlle elas 
por débedas de salarios. A empresa de
cialles que si non se apuraban a facelo 
para levar o patrimonio da empresa, que
da ríase con todo a Seguridade Social e 
Facenda . 

• • 
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Elas solicitaron un expediente de 
regulación de emprego (175 días) para 
que lles contara para o paro. Este acabou 
o 28 de febreiro e o tres de marzo incor
poraronse é!O _traballo. Cando chegaron 
a fábrica estaba pechada. A raiz de eso 
empezou a loita. O día terceiro levaron 
un notario para levantar Acta. Dempois 
de esto ao cuarto día abriron a fábrica, 
para evitar calquer tipo de loita que poi
deran levar adiante. Había unha nota no 
tablón de anuncios no que solicitaban 
da Delegación de Traballo, a rescisión 
de toda relación xurídico-laboral con 
elas. Entón ese día tiveron que traballar 
pola mañán, e pola tarde foron a mani
festarse di ante do domicilio dos propieta
rios da fábrica, cousa que siguen a facer 
semanalmente. Esixironlle a empresa 
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ou a documentación actualizada ou qu€4 
lles pagara o que lles debía. O día da en
trevista, 20 de marzo, déronlle a carta 
·de despido, non sin antes tratar de con-
vencelas de que si se iban pola sua von
tade, sin indemnización, cousa que lles 
propoñía cada dous por tres, que eran 
elas as beneficiadas, porque non lles 
perxudicara a carta de despido para posi
bles empregos. Outro dos chantaxes a 
padeceren era a oferta da empresa para 
que fixeran traballo no seu domicilio, 
traballo sumerxido, alegando que así 
cobrarían estos cartos e mais o paro. 

Cando elas decían que eles tiñan 
cartos, cousa ben coñecida en toda a co
marca, alegaban que os empresarios non 
era cousa de aparecer por ahí arruinados, 
que diría e con que cara os miraría a 
xente, etc. 

O que a empresa lles debía eran 
Paga extra de Navidad do 1 984, atrasos 
do convenio do mesmo ano, meses de 
xunio, xullo, e agosto de 1985, pagas 
extras do 1985, amén de horas extras 
etc. 

Como remate fixeron unha valora.! 
ción do que conseguiron coa sua loita. 
Están moi contentas de toda a loita que 
están levando, e citan entre outras cou
sas, o feíto de que de este modo se ente
rara a opinión pública, o que sirva de 
exemplo para todas as explotadas, con
seguiren a regulación de emprego para 
que lles conte'para o paro, e o poder desa
fogarse. 

Tamén sinalan que están afiliadas 
a UGT, que lles axudou a seguir adiante, 
apoiounas e levantoulles a moral. 

Dende a nosa revista, descoñecida 
até o momento para elas, manifestamos 
o noso apoio coa sua loita animando a 
outras mulleres en situacións semellan
tes a saír a rúa, e denunciar as condi
cións laborais en que se atopan . 



V XORNADAS DA SECRETARIA 
''A MULLER NA ECONOMIA 

DA MULLER DE CC. OO .. 
SUMERXIDA" 

Os pasados 26 e 27 de abril celebrá
ronse en Madrid as V Xornadas da Secre

ría da Muller de CC.OO. baixo o lema 
"A muller na economia sumerxida". 

As 300 mulleres que asistimos tíña
mos era ro que a súa celebración é a con
Jse~cuencia dun traballo nos últimos anos 
no seo. do sindicato, no que logramos 
o ,.., • • ., 

Imponer a nosa presencia a pos1c1ons 
loita, frente as agresións que o siste

ma capitalista e patriarcal exerce contra 
da muller traballadora. 

O debate convertíuse nun cuestio
namento da política de pactos e de nego
ciación da saída da crise a costa de re
nuciar aos dereitos adequeridos e ao 
mantenemento do poder adquisitivo, re
forzando o concepto de salario familiar, 
do cabeza de familia a hora de recebir 
prestacións sociais, e admitindo a volta 
a o fogar e o despido de milleiros de traba
lladoras por medio da reconversión do 
sector textil, conserveiro, calzado, etc. 

Esta reconversión aceptouse en 
base a teoria da necesidade de "rees
tructurar para modernizar", cando real
mente supuxo a perda dos postos de tra
ballo, mantendo a producción por medio 
da economia sumerxida, servindo por 
tanto a reconversión para empiorar as 
condicións de traballo das mulleres (bai
xos salarios, perda dos dereitos laborais 
e sindicais mínimos, aillamento e depen
dencia ideolóxica, etc.) e para aumentar . 
os beneficios capitalistas abaratando 
os costos de producción. 

Descubrimos que en todo-los secto
res da producción estase desviando o 
traballo do mercado centrar á economia 
sumerxida (comercio, hostelería, Admi
nistración Púbrica, Aviación comercial. .. ) 
destacando a responsabilidade do gober
no neste trasvase, xa que dende a propia 
administración se potencia (INSERSO, 
CORREOS, CONCELLOS, INEM, INSS ... ). 

A resposta da meirande parte das 
participantes amosou a realidade de que 
as mulleres implicadas no movemento 
sindical nos afirmamos na línea de resis
tencia, loita e movilización, como respos
ta a esta situación, frente a línea nego
ciadora de aceptación, negociación e re
nuncia coRlo mal menor. 

Neste contexto aprobáronse impor
tantes resolucións que é necesario levar 
a todo o sindicato para que se apliquen 
eses criterios e se avance no camiño de 
facer realidade unha estratexia sindical 
que impida o afortalamento do sistema 
capitalista que se basea non só na seg
mentación da erase obreira, senon ta-

, 
men na consolidación do sistema pa-
tria re a l. 

Ao remate das xornadas, nunha co
municación da Comisión polo dereito ao 
aborto, do movemento feminista, expli
couse a situación actual respecto ao 
tema e a campaña que se está a levar 
adiante, sendo asumida maioritariamen
te palas mulleres asistentes as xornadas. 

CONCLUSIONS 

-Necesidade do traballo ideolóxico 
orientado ao cuestiona mento do siste
ma patriarcal. Eliminación do concepto 
de cabeza de familia, e da división se
xista do traballo. 

-Necesidade de loitar contra a estrate
xia coa que o capitalismo afronta a cri
se económica: economía sumerxida e 
trabal lo clandestiño, xa que esta situa
ción afecta especialmente a muller xa 
que provoca o reforza mento da familia, 
dependencia económica, etc. e unha 
segmentación da clase obreira. 

-Necesidade de loitar contra a precari
zación e as malas condicións no mer-
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· cado central do traballo como un pri
meiro paso para eliminar o pase a eco
nomía sumerxida. 

-Denuncia de leises de precarización de 
emprego: trabal lo a tempo parcial, con
tratos temporais, etc. 

-Loitar contra dos peches de empresas, 
regulacións de emprego, pagos incen
tivados e calquer outra medida que 
potencia a desaparición de postos de 
trabal lo. 

-Control por parte dos comités de em
presa para evitar a precarización. 

-Esixencia e necesidade de servicios 
sociais colectivos. 

-Necesidade dun traballo sindical coas 
persoas que traballan na casa para 
orgaizalas na defensa dos seus de
reitos. 

-Legalización de talleres clandestinos. 

-Necesidade de unir as traballadoras 
do servicio doméstico para loitar con
xuntamente contra o Decreto-Leí. 

1 1 

' ., , 
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UN INTERESANTE ESTUDO ANTROPOLOXICO SOBRE A MULLER VASCA 

"Mujer vasca. Imagen y realidad". Varias autoras. 

Directora Teresa del Valle. Editorial Antropos. 

Barcelona, 1985. 447 páxinas. 

O equipo que fixo o estudo arrincou 
de un grupo de a lunas de Antropoloxía da 
Faculdade de Zorroaga no curso 1979-80 
e alongouse logo de conformado como 
Seminario lnterdisciplinario de Estudos 
da Muller, até o curso 1983-84. 

Explican na Introducción que "O 
obxetivo des te estudo a ntropolóxico é 

: chegar a un maor coñecemento da situa
ción sociocultural da muller vasca ... 

O conceito de muller vasca utilizada 
neste estudo baséase nun criterio etno
gráfico de selección de mulleres cunha 
fondura de tres xeracións de residencia 

• 

en Euskalherria, apoiado ademais pola 
selección das comunidades baixo o crite
rio lingüístico de utilización do Euskara. 

Asomade -siguen explicando- to
mouse como marco de estudo tres áme
tos de características diferenciadas: ru
ral, pesqueiro e urbán querendo cobrir 
a lágoa existente na antropoloxia vasca 
que tradicionalmente primou o ámeto 
rural na recolleita e análise de dados 
en base aos que se ten configurado a 
imaxe da muller vasca". 

As hipóteses parten da análise críti
co do tratamento da muller nos estudos 
existentes; recollen a relación entre po
der decisorio e acceso ás actividades 
económicas, a posíbel relación entre os 
valores da muller vasca, a idade e o á me
to ecolóxico no que vive; i entre os aspei
tos anteriormente mencionados e a ideo
loxia nacionalista. 
Desglosando un chisco por capíduos: 

No capíduo 1 faise un repaso aos 
estudos existentes sobre a muller vasca 
(as obras e traballos de Barandiarán, 
Caro Baraja, Ortiz. Osés, Txema Hornilla, 
J. Arpal e J. M. Satrústegui ... ), no que 
concluen as autoras que estes estudos 
oferecen unha idealización da vida rural, 
que apresenta á muller sen contradic
cións e que a muller rural que se ten des
crito neles non resposta á realidade 
actual da muller rural nen da muller vas
ca no seu conxunto. 

No capíduo 11 abordan o marco etno
gráfico no que explican as características 
proprias de cada un dos tres ámetos se
leccionados para o estudo, e as diferen
cias de comporta mento e valores da mu
ller vasca en cada un dos tres ámetos 
(rural, urbán, pesqueiro). 

No capíduo 111 adicado ao comporta
mento (actividade familiar, conceito de 
traballo e actividade laboral, actividades 
de ocio e socio-culturais, participación 
política, actividade relixiosa ... ). Plante
xan aqui como conclusión principal que 
o rol que a muller cumpre na esfera fami
liar condiciona sistemáticamente todas 
as actividades que leva e quere levar a 
cabo. E sobre todo -din- é o rol de nai 
o que mediatiza a súa liberdade. Esto é 
valedeiro para os tres ámetos. 

No rural ademais é sobre todo a con
tinuidade do baserri o que· determina a 
actividade da muller. E senda a materni
dade un elemento clave na continuidade 
do baserri, é un requisito imprescindíbel 
na muller baserritarra. Noustante, non é 
a maternidade, senon o papel que xoga 
na producción agrícola, o que influe de 
xeito determinante nas actividades e 
decisións que a muller poida realizar 
tora do caserío. 

Na esfera socio-cultural e de ocio, 
observa-se que a muller está práctica
mente ausente das actividades que im
plican un proceso de individualización . 
e distanciamento do contexto familiar, 
elexindo preferentemente as que se re
lacionan co seu papel de esposa e nai. 

O alto degrau de interés político 
(mais que nada nos ámetos rural e pes
queiro). Os vencellados á problemática 
nacional teñen unha proxección social 
importante, estando en xeral a participa
ción das mulleres apoiada en lazos de 
tipo familiar e/ou afectivo. 

Na esfera relixiosa aparece claro o 
papel de mediadora. 
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O capíduo IV ocupa-se do terna do 
poder. E constatábel, indican as autoras, 
que "a muller leva a cabo as suas deci
sións fundamentalmente no ámeto do-

, . , , 
mest1co . 

Dunha banda, si decide sobre situa
cións relacionadas coa subsistencia 
diaria,poucas posibilidades quédanlles 
de decidir dun xeito non constreñido poi a 
obrigatoriedade. 

A úneca decisión que a muller reco
ñece mais nidiamente como importante 
na sua vida e que está situada á marxe 
da esfera doméstica, é a do trabal lo asa
lariado''. 

O capíduo V concluen logo de exami
nar este tema dos valores, que os fun
damentais da muller vasca, e que deter-

. . 
mman e gu1an o seu comportamento, 
xiran arredor da familia e das necesida
des que se xeran nela. Mesmo conside
rando as diferencias existentes no caso 
de haber traballo asalariado. 

A partires dos dados constatan que 
os pontos de referencia, as necesidades, 
os intereses e as motivacións das mu- · 
lleres vascas son, independentes do 
ámeto de orixe (rural,pesqueiro, urbán) 
mais homoxéneo do que inicialmente 
poderia suporse. 

A idade e a actividade asalariada 
son as características que subraian as 
diferencias mais sustanciais entre as 
mulleres: os grupos mais xoves,por ter 
acceso a un nivel educativo mais amplo, 
rico e con maores posibilidades de elec
ción; e a actividade asalariada por permi
tir o desenrolo de intereses proprios á 
marxe do núcleo familiar. 



O capíduo VI aborda a visión da mu
ller no nacionalismo vasco no que fai 
un seguí mento dende as primeiras teori
zacións (o nacionalismo de preguerra, a 
Eta do 62 e do 65) nas que se identifica 
familia con povo até o papel que mesmo 
o nacionalismo radical asiña á muller, 
por maisque dende 1979 e por influencia 
das organizacións feministas téñanse 
plantexado algúns cambeos. 

O capíduo VIl aborda o tema do cam
beo. A aititude diante dos cambeos pro
movidos polas mudanzas habidas no 
socio-económico e familiar. Tanto a per
da de poder de decisión doméstica da 
muller do baserri como a situación e 
mentalidade da muller incorporada ao 
traballo asalariado. 

' 
Finalmente adican 7 páxinas a Con

clusións Globais, das que destacan: 
1.-En lugar da visión unitaria da 

muller anclada na sociedade rural tra
dicional que dominou a antropoloxia vas
ca, a realidade da muller oferece unha 
multiplicidade de expresións, tal como 
corresponde á complexidade económica 
e socio-cultural na que nos movemos. 
M~is ainda, a muller do ámeto rural, es
pecialmente a baserritarra, difire na 
actualidade de aquela que se ven utili
zando como modelo. 

2.-A muller centra fundamental
mente as suas actividades na esfera do
méstica, sendo a partires desta esfera 
dende a que estabelece os seus fins e as 
suas relacións. Dentro do marco domés
tico, o seu papel de mediadora sintetiza 
todos os roles que asume. 

3.-A capacidade decisoria da mu
ller no ámeto privado aparece marcada 
pola mediatez, e revirte ao cabo nunha 
situación de influencia indirecta mais 
que en poder real. O papel de mediadora 
ao traveso da procreación e da mantenza 
da unidade familiar, é a sua vida funda
mental para a adquisición de prestixio. 

4.-ldeoloxias como a do matriarca
do vasco aplicadas unilateralmente á 
situación que vive a muller, actúan nun 
senso compensa·torio á realidade social 
de esta. lmpedindo á muller ver clara
mente a situación de contradición na 
que está inmersa e dificultando a inicia
ción de proxectos e a aceptación de novos 
valores que lle permite definirse dende 
ela mesma como suxeito activo dentro 
da sociedade e cultura vasca. 

Finalmente, as últimas 150 páxinas 
do libro son Apéndices metodolóxicos e 
guias para a recol!ida e análise dos 
dados. 

O libro ten un enorme interés pois 
desmonta muitos dos tabús tecidos arre
dar dunha "muller vasca" criada en fun
ción das necesidades dunha ideoloxia, 
fortemente reacia a cuestionar o rol tra- · 
dicional da muller, ao tempo que oferece 
muitos elementos para desenvolver un 
trabal lo político feminista naquela terra . 

• 
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PREXUICIOS 

O FEMINISMO OPON-SE AS RELACIONS AMOROSAS ENTRE 
HOMES E MULLERES 

As contradicións entre homes e mulleres existen . Ninguen 
as inventa. Son obxetivamente certas e o serán independente
mente de que sexan ignoradas ou recoñecidas. 

A diferencia de status social de varóns e femias presupón 
por sí un ha contradición. ¿Quén pode pechar os ollos ante otra
to discriminatorio que dan as leis -creadas polos homes- ás 
mulleres? ¿Quén pode negar as relacións desigoais, desventa
xosas para as mulleres que se dan na familia?. As contradicións 
son insoslaiabeis. Elas teñen un carácter social que tamén se 
expresan nas relacións interpersonais . 

A existencia desas contradicións non significa que os ho
mes e as mulleres deban ser enemigos nin que cada varón sexa 
o particular culpábel delas, nin que sexan equiparábeis ás con
tradicións de clase . 

As contradicións de clase resólven-se, en última instancia, 
pola violencia. A loita política dunha clase ten como principal 
obxetivo o desprazamento e desaparición da clase contraria . 

As contradicións de xénero, as que se dan entre homes e 
mulleres, son de natureza diferente, teñen as su as propias leis, 
dinámicas e características inherentes só a elas . 

As mulleres coa sua loita non pretenden eliminar aos ho
mes, senon eliminar a ideoloxía e as costumes que os convirte 
en seres opresores. Busca tamén transformar a conciencia so
cial respecto ás mulleres, modificar a relación entre trabal lo do
méstico e traballo productivo social e cambiar as relacións que 
se dan entre home e muller e adultos e nenos no interno da fa
milia. 

A loita das mulleres rexístra-se en diversos niveis: social, 
familiar, e persoal. En cada nivel a batalla é diferente . 

Frente á sociedade e o Estado, no social, demándan-se 
cambeos nas leis, nas condicións de trabal lo, na educación, nos 
servicios de sa úde, nas ideas que difunden os medios de comu
nicación, ... No aspecto persoallóita-se por unha relación igua
litaria e solidaria co compañeiro, o esposo, os irmáns, o pai, os 
amigos. Na familia bréga-se por suprimir toda relación opresi-
va . 
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"MUCHACHAS" DE LUXO 

Ainda hoxe e "¡viva a igualdade de sexos!" somos as mu
lleres as que mais dificultades ternos á hora de atopar un traba
llo. Porque, agás en momentos coxunturais nos que saimos 
mais "baratas", o certo é que a constante das nosas vidas é 
quedar relegadas a un "ganchillo" e a uns "pratos" que para 
ninguén, nen para nós mesmas, teñen interés. 

E, nestes te m pos nos que a crise económica galopa desen
frenada, a situación tórnase ainda muito mais dificil. 

O número de mulleres nas facultades aumenta pero, lonxe 
de alegrarnos por algo que, como case tudo, tén a su a parte boa, 
non deixa de cabrearnos pensar que iso non é mais que o pro
ducto de que os poucos trabal los que a sociedade oferta sexan 
rifados entre ELES/OS, e que a nos, non deixe de ser un ha for
ma mais de entreternos isto de que nos queiran "culturizar", 
non para ser mais eficaces, non para que "colaboremos" me
llor senon, en tudo caso, para que o "famoso dia de mañá", ese 
día tan esperado por ELES, nos, tan só saibamos levar millor un 
"fogar'', mesmo con "libreta de contas" ... con nós as suas úni
cas expectativas son ... CREAR "MUCHACHAS" DE LUXO. 

Vai sendo hora de berrar, de berrar en voz moi alta que 
NOS ternos a nosa propia vida, que NOS queremos contribuir a 
creación donoso propio mundo, que NOS, tamén sabemos res
ponsabilizarnos e que non estamos dispostas a que fagan de 
nós ese "instrumento" sen vida que son as "MUCHACHAS DE 
LUXO". 

MARIA M. 

' 



IN SE 
Hai tempo que xa tiña ganas de co

municarme por escrito con todas aquel as 
mulleres que o quixeran facer conmigo .. . 
pero nunca o din feito porque sempre 
tiven un gran medo ... medo amín mesma 
e as miñas "capacidades" ou, mellordito, 
" incapacidades" para poder facelo. In
cluso hoxe, diante deste papel non as 
teño todas conmigo. 

Sen embargo, creo que é importante 
que o faga , que o fagamos TODAS por
que, ao meu parecer, non hai outro xeito 
mel lar de tirar con este lastre que esta 
" maravillosa " sociedade nos colgou 
encima : A NOSA INSEGURIDADA. 

Non, non pensedes que é un erro de 
impresión. Ese "A" é totalmente inten
cionado pala miña parte porque penso 
que a "inseguridada" -como llevamos 
chamar aqu í- é maioritariamente, como 
a Cqlceta e os cacharros de coc iña, causa 
" indubidabelmente" de mulleres. 

Exprícome, dende que nos ergue
mos pala mañá, homes e mulleres com
partimos unha boa parte de causas, non 
todas as causas, pero isoxa sería entrar 
noutro tema distinto. Non é difícil com
probar a diferente actitude que uns e 
outras mantemos diante desas "causas" 
que a fin de cantas configuran as nasas 
vidas. Quizais un dos exemplos que nos 
poidan servir nesta ocasión "as mil ma
ravillas" para ilustrar esa diferente acti
tude que duas personas de sexo oposto 
manteñen ante algo que "teóricamente" 
é un dos símbolos do "compartimento" 
é unha relación de parella "hetero
sexua 1". 

E "teóricamente", digo, porque ain
da que a esa relación chegan dous "indi-

Cando todo REMATA 
nada existe 
O pensamento agárrase 
tenazmente ao pasado 
para poder aguantar o shocke 
para poder seguer vevendo. 
Aínda créemos 
que nada pasou 
que todo pode voltar 
a ser como entón -mas enganamonos. 
O amor convirtese 

- -en engano,o engano 
en odio e o odio 
en forte desexo de morte 
E todo esto porque te amo. 

(Santiago, 25 abril 1986) 

MADA 
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viduo-a " a priori independentes (polo 
menos un / a do outro/ a) sen embargo, 
axiña case, poidera parecer "de forma 
natural" ... cambian as tornas (isto na 
maioria dos casos nos que se da unha 
relación deste tipo) . Axiña, o naso colega 
de turno, coloca a sua cabeciña (e tuda 
o que con el a vai) en posic ión de MANDO: 
"el vai dispoñer" Ol")..de imos pasar ''esa 
tarde do domingo", "él sabe" ande imos 
merendar, él sabe o que é convinte gas
tar, "él sabe" que é a millar, "él sabe", 
incluso, como nos temas que vestir, pei
tear, se debemos ir pintadas ou non, se 
é millar que usemos tacón ou zapato 
baixo ... "EL SABEO TODO". E, claro está, 
cando entre dous un sabéo todo, non é -
necesario que o outro saiba nada, mes-
mo ... AMOLA: "Pero Carmelita, no te das 
cuenta de que estás equivocada" ¡Calla 
mujeriña, no digas tonterías" . Apostaría 
algo a que boa parte das mulleres que 
acabamos de ler esa "fraseciña xa a 
temas escoitado ... ¡Nalgunha ... outra ... 
parte! quizais na boca dos nasos propios 

- . compane1ros. 
Pero, a frase en sí non ten a ma ior 

importancia, proba del o é que se algunha 
vez ousamos pronunciala cambiando o 
nome do destinatario polo dun " varón", 
¡nen se inmutan! porque, esa frase, en 
realidade ... non via con eles, xa que a 
SUA valía non é algo cuestionabel. .. xa 
se da por descontada .. . en todo caso, re
pito, non é mais que unha ousadía que 
11 • ,, • ,..,; 

nos permiten cannosamente. 
A verdade, é que nós tampouco nos 

espantamos moito cando a escoitamos ... 
pero nós, velaí o problema, non nos es
pantamos por razóns moi diferentes ás 
deles, mesmo diría. palas razóns contra-

. 
nas. 

DE 

Non nos sorprendemos porque pre
cisamente iso é o que fumas escoitando 
ó longo de t9da a nasa vida ... porque ese 
contido foi o que "sibil ina mente" fomos 
integrando até chegar a formar parte da 

. . 
nasa prop1a esenc1a. 

Sí, nós XA sabemos que .. . " non deci-
mos mais que "burradas", ... que " esta-
mos equivocadas"... nós xa sabemos 
que se non fora por "ELES" ... si, nós, 
muitas veces sen facelo consciente, sa
bemos todo iso ... porque, non se trata 
aquí de elexir nada. Trátase de que xo
guemos, simplesmente da millar manei
ra posíbel, o "NOSO PAPEL". ¡Ai daquela 
que non se aveña a razóns!, ¿En qué se 
converte?. Ese temor a "converterse" 
nalga "extraño" que se sal das "suas 
casillas" non é mais que a dúbida e o 
medo que de nós esperan precisamente 
aqueles que maquinaron con moito tino 
para que respostemos con INSEGURI
DADE ante o que non nos gasta, ante o 
papel que non queremos xogar. 

Todo ese entramado de palabras que 
veño de dicer tan só pretende poñer de 
manifesto qUe NOS, as mulleres, temas 
profundamente integrada unha inseguri
dade que non nos corresponde ... que 

' nos non creamos e coa que non quere-
mos cargar nen muito menos responasa
bilizarnos como na práctica nos condu
cen a facer ... porque a culpa acaba senda 
sempre NOSA, e con este nasa, digo de 
cada un ha de nós por separado, o u. o que 
é o mesmo, a culpa é de ese EU que pare
ce sair da nasa propia conciencia con voz 
acusadora: "EU teño a culpa de ser par
va". "EU teño a culpa de ser fea", "EU 
non sei facer nada" .. . EU teño a culpa de 
TODO. A culpa é de ese EU que cada vez 
nos funde má_is na miseria, que nos afoga 
na miseria da INSEGURIDADA. 

M.M.P./Maria M 

ENTRE NOS ... 

A sonoridade magnética 
das páginas soleadas 
com que envolvemos gastado 
O claro-escuro das cortinas 
-quando o sol ainda non está entre nós
reverque-se no leito 
e na blandura dos beicos 
rastreja silenciosa, 
Sob íntima ferída, 
o éxtase calado do naso encontro, 
en tenra e nova submerxón . 

SESE 



Non paso u moito tempo dende que a 
educación dispensada -que nós e moi
tas mais mamamos- era unha mostra 
obscena de discriminación nena/o. 

As clases, mellar dito, os centros 
educativos eran ou de nenos ou de ne
nas, nwnca misturados; os currículos im
partidos eran diferentes según o sexo: 
clases de cociña, corte e confección, pue
ricultura, música ... só para nenas. 

Hoxendía os cambeos introducidos 
' 

plantexan unha educación na que estas 
diferencias non existen : as clases son 
mixta, o currículo homoxéneo ... 

Pero como a escala é unha institu
ción que se ocupa, básicamente, da 
transmisión dos valores sociais imperan
tes ás novas xeneracións, a veracidade 
destes cambeos é mais formal que real. 

A división de roles que a sociedade 
adulta ten establecidos en función do 
sexo, da-se na institución escolar en for
ma, mais ou menos, clara (o proceso xa 
foi escomenzado na familia, célula base 
onde escomenza o modelamento das 
individuas/ os axeitándoas ás relacións 
sociais) : 
-diferencias de trata mento entre nenas 

e nenos: 
-Permítense e poténcianse diferentes 

comportamentos: pasividade / activi
dade, sumisión / seguridade, sensi
bilidades distintas (expresión ... ). 

-poténcianse unhas actitudes ou 
outras según o sexo: tipos de traba
llos manuais, de áreas de coñece
mento .. . 

·-créanse expectativas diferentes. 
-ao traveso dos contidos do propio 

currículo escolar; que levan a esta
blecer papeis que nenas e nenos te
ñen que asumir, e no caso das nenas 
nunca esquencerán se salientar o 
triple eixo: esposa-ama de casa-nai. 
Concretando un pouco mais, pre-

sentamos algúns elementos que diaria
mente se producen no e ido escolar, e que 
afectan á situación da muller según a 
función que represente (1 ): 
Nena-alumna: 
-Os documentos escolares sempre fan 

referencia ao mundo masculino: é 
alumno, ten irmans, profesor, o boletín 
de notas firmarao o pai ou tutor ... 

-Os libros de texto só reflexan, porque 
só contemplan á muller no prototipo 
nai-esposa-ama de casa-azafata (con 
perdón!) negando co seu "esquence
mento" a mesma realidade. 

-Nos programas oficiais non selle ofre
ce información sobre o que fixeron as 
mulleres ó longo da historia . 

-As definicións que se atopan no diccio
nario sobre a muller son denigrantes 
para ela . 

-As ciencias naturais consideran o seu 
corpo como unha máquina reproduc
tora; preséntase a sua sexualidade 
identificada ca reproducción . 

-lmpónselle un modelo heterosexual 
como único posible á sua sexualidade. 

-Sufre agresións físicas e verbais que 
deben ser aceptadas como modo de 
relación natural. 

-Os seus espacios dentro das aulas e 
patios vense reducidos ós que deixan 
libres os nenos, e incluso son invadi
dos se aos nenos lles apetece. 

Profesora: 
-A referencia masculina para denomi

nala: profesor, tutor, director. 
-E obxeto de crítica se quere manter a 

' 

sua identidade e a das suas alumnas, 
correxindo os documentos que mane
xa, esixindo que sea nomeada como 
muller (ademais do esforzo que esto 
supón). 

-Progresivamente se lle esixe e valora 
o seu comportamento maternal polo 
que se lle asignan os niveles educa
tivos mais baixos. 

·-Polo feito de ser muller ten que sopor
tar comentarios despectivos, groseros 
ou paternalistas sobre a sua condi-

. ' 
CIOn. 

-Cando participa activamente na toma 
de decisións ou fai ouvir a sua voz, ten 

. . , . , . 
que co1dar a sua actuac1on po1s o m mi-
mo erro favorece a sua descalificación. 

"' -As mestras concienciadas van obsta-
culizado e desautorizado o se u traballo 
xa que a sua loita para erradicar o se
xismo fai que se tambaleen as estruc
turas patriarcais que rixen a sociedade. 

Nais: 
¡-Sufren toda a carga que supón o seguí

mento da educación das suas filias/os, 
así como a relación cotidiana co profe
sorado. 
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-Responsabilizase-lle dos fracasos e 
mal comporta mento das filias / os a o 
traversa de informes psicolóxicos e en
trevistas personais. 

-Realizan os traballos menos conside
rados e mais rutinarios nas APAS, 
mentras os pais resérvanse a toma de 
decisións. 

-0 igual que as mestras e alumnas ca
recen de identidade como mullere 
e a todos os efectos figuran como pais 

Estas son algunhas mostras do qu 
nos ofrece o tan traíso e levado "model 
coeducativo" que sobre o papel, a lexis 
lación educativa vixente nos presenta 

Da coeducación si cumple algunh 
condición: as nenas e nenos xunto 
nunha mesma aula -unha herdanza co 
rrexida polo mesmo franquismo- per 
vemos que os valores e contidos transmi 
tidos corresponden a outro esquema 
patriarcal e mantenedor da orde econó 
mico-social iperante. 

Se ben o sistema educativo é unh 
consecuencia mais da realidade econó 
mica, social e político-ideolóxica. e a sua 

transformación conleva cambeos glo
bais, si podemos ir avanzando, denun
ciando e enfrentando-nos con todas as 
discriminacións e limitacións que polo 
feito de ser mulleres estamos a sufrir 

' . tamen no ensmo. 
Todas as iniciativas que tomemos 

neste sentido, axudarán a mirar un pouco 
mais lonxe. 

Pola nosa parte, avanzando o que 
consideramos necesario e convinte para 
combater os terribleis efectos da educa
ción acumulada dende o parto, pronun
ciamo-nos por unha discriminación po
sitiva en favor das nenas. 

Comisión de Ensino de AGM 
Santiago 

( 1) Colectivo " Por una escuela a favor de las niñas · 
Colectivo "Escuela no sexista " 



As Xornadas de Coeduación e Sexualidade 

. Nos pasados di as 11, 1 2 e 13 de Abril celebraron-se en 
Vigo as Primeiras Xornadas de Coeducación e Sexualidade 
organizadas poi a Secretaria da Muller do Sindicato Galego dos 
Traballadores e Traballadoras do Ensino (S.G.T.E.). 

O feito de celebrar xornadas deste tipo ven da manda cre
cente preocupación das/os ensinantes pola temática da mar
xinación da Muller. 

Analizaron-se neses dias os mecanismos polos que esta 
sociedade patriarcal reproduce-se a si mesma procurando-lle 
unha educación diferente a nenos e nenas, preparando-os 
dende pequenos para teren unha función social distinta en 
función do seu sexo. 

Podemo-nos felicitar como Movimento Feminista de que 
as devanditas ideas desde sempre espalladas por nós, atopen 
hoxe eco nun sector de ensinantes (maioritariamente feme
nino) que está disposto a lle facer frente a esta situación ten
tan~o dar unha educación que deixe de discriminar á muller. 

O tema da Coeducación é ainda novidoso abondo como 
· para ter acadado posicións moi elaboradas, mais ten xa postos 
os trazos xera is dos seus obxetivos e ten fe ita a análise da situa
ción escolar actual: 

Dunha banda denuncia ao ensino mixto como non coedu
cador. Este feito é importante, xa que moitos e moitas ensinan-, 
tes están convencidos de que están a impartir un ensino igua
litário a nenos e nenas só por te-los na mesma aula. 

Estudos sobre coeducación, citados abondo nas Xornadas. 
amosan como mestres e mestras prestan un ha maor atención, 
en todas as actividades, aos nenos que ás nenas. 

Son os rapaces o centro da atención do mestre ou mestra. 
Estudos feitos por Marina Subirast da Universidade de Barce
lona, amosan que, ensinantes que dín preocuparse por igual 
dos seus al unos, con independencia do sexo aoque pertencen 
prestan, non obstante, mais atención aos nenos que ás nenas, 
vixian mais de perto os seus traballos, preocupanse mais por 
se traballan ou non, por lles resolver dúbidas e pegas, etc. Os 
nenos, e non as nenas, son os protagonistas da clase e os do nos 
dos patios, teñen menos problemas para perguntar, para sair 
ao encerado, para fa lar en público, os rapaces sinten-se na aula 
como na su a casa. 

Non irnos surprendernos desta situación. O M. F. hai tem
po que denunciou como a linguaxe, sistemáticamente mascu
lina, é un elemento de marxinación da muller e efectivamente 
na escola chamada mixta só parece haber profesores, pais, 
alunos, e tutores e endexamais profesoras, nais, alunas e 
tutoras. 

Doutra banda nesta sociedade, e a escola é refrexo dela , 
están ensalzados uns valores chamados masculinos, e son os 
homes, dende nenos educados neles, quen os poseen en maor 
grau. Valores como intelixencia, protagonismo, competitivi
dade, etc ... , subvalorando-se poi a contra outros va~ores chama
dos femeninos, inculcados ás mulleres desde nenas, como 
sensibilidade, ternura, aseo, coidado persoal, coqueteria, preo
cupación polos demais, etc. 

Así atopamo-nos con que os profesores e profesoras van 
valorar mais aos alunos posuidores en xeral dos valores de 
primeira, que as alunas posuidoras dos de segunda; así dirán 
dos rapaces: "é un brutote e trabal la pouco, pero é moi noble", 
ou ben, "sempre anda a facer perguntas na clase para salientar 
dos outros, quere sacar as millores notas ... chegará lonxe", 
"non fai nada pero é ben simpático e moi bó deportista". 

Mentras que das nenas dín: "sí, ten moi boas notas, como é 
tan modosita e traballadora ... "ou as veces engaden tono des
pectivo cando comentan: "esa, non sei como aproba, está todo 
o dia pendente de se colocar ben o lazo" tamén é frecuente 
escoitar: "teño catro nenas na clase, desas modositas que 
andan sempre xuntiñas, teñen unha pinta de mosquitas muer
~as insoportabel". 
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En fin que os éxitos dos nenos deben-se a sua onllante 
intelixencia e os das nenas a que son modositas e traba liado
ras. Pola contra os fracasos dos nenos deben-se a que son 
inquietos, leriantes, perguiceiros, brutotes (nótese o tono aga
rimoso e casi ensalzador que teñen eses adxectivos). 

Os fracasos das nenas deben-se a que son "cortitas" pero 
non hai que se preocupar, casarán igual e para ser "amas de 
casa" coque saben ben lles chega ... 

Despois de facer esta análise da situación actual na escola 
ternos que nos perguntar: Qué facemos para coeducar? 

As ideas mais xeralizadas nas xornadas foron na liña de 
que partindo dunha situación tan desigual, dar un ha educación 
igualitária a persoas de sexo diferente non basta para paliar a 
marxinación das nenas. 

Coeducar ten que ser educar a favor das nenas. Ternos que 
revalorizar os valores femeninos para evitar que mesmo as 
próprias nenas valoren mais aos nenos que a sí mesmas, este 
feito é a causa da típica "inseguridade femenina" que se mani
festa na continua cesión que elas fan aos nenos do espacio 
no patio, do protagonismo na clase, etc. 

Xa é tempo de que ser "brutote e peleón" esté definitiva
mente mal, mentras que gustar dos xogos amabeis, da conver
sa, da comprensión do entorno social non sexa ser unha cotilla. 
Reivindiquemos a sensibilidade persoal e estética, prefiramos 
a solidariedade á competitividade, valoremos mais os xogos 
crativos e de inxenio que o futebol, e deste xeito estaremos 
empezando a ter unha escala de valores na que as nenas pun-

, . . 
tuaran mats outo que os nenos. 

Contribuiremos así a lles dar ás nenas elementos e crité
rios de autovaloración que son fundamentais se queremos 
que cheguen a acadar o nivel de confianza e seguridade en si 
mesmas que hoxe ten calquer rapaz. Foron estas ideas o tema 
da ponencia de Maria lzarra. 

Se o primeiro obxectivo da coeducación é subvertir a orde 
da escala de valores imperante na escola hoxe o segundo ob
xectivo é crear nas nenas elementos de coñocemento do fenó
meno social da opresión da muller. 

Así este segundo obxectivo da coeducación seria lograr 
que medre nas nenas a conciencia da sua situación de marxi
nada, dito doutro xeito, o obxectivo seria desenrolar nas nenas 
a conciencia feminista para que entendera que a sua situación 
particular non é un caso illado senón consecuencia dun fenó
meno social amplo que condiciona a vida de todas as rapazas 
e mulleres dun mesmo xeito. 



Nesta liña a presentaron-se nas xornadas os talleres sobre 
trabal lo doméstico da Secretaria da Muller do S.G.T.E.; o dirixi
do por Alicia Pala u do Secretariat de la dona da USTEC (Unión 
de traballadores e traballadoras do Ensino de Catalunya) e o 
terceiro apresentado por un coletivo de alunas da Escala de 
Maxistério de Vigo. 

Os tres estan baseados en experiencias didácticas da 
observación que al unos e a lunas, dende ida des moi tempranas, 
poden facer sobre os traballos que ven facer nas suas casas 
e a observación de quén os fai. Tratando de que cheguen á 
conclusión do inxusto que é o reparto de tarefas e o duro que 
resulta para as mulleres ter baixo a súa exclusiva responsabili
dade todos os traballos que unha casa implica ainda no caso 
de :que tamén traballe tora da casa. Concienciar ás alunas e 
tamén os al unos de que é necesaria a socialización do trabal lo 
doméstico, é un paso importante e de que mentras iso non se 
conquire deben ser responsabilidades compartidas entre todos 
e todas as componentes da familia. 

Outros talleres de interés para a coeducación foron o taller 
de Historia ou o de Xeografia dirixidos por Isabel Martín asi 
como un ha experencia interdisciplinar dirixido conxuntamente 
por Isabel Martín e Carme Vázquez, ambalas duas profesoras 
do l. B. de Betanzos. Nestes tres talleres apresentouse. un xeito 
innovador de impartir o programa de Historia, Xeografia e 
Literatura en BUP. 

Enclavan-se estas novas experencias didácticas dentro 
do Movemento de Renovación Pedagóxica dado que utilizan 
unha metodoloxia activa, globalizadora e centrada no alunado 
que é o verdadeiro protagonista da clase. 

Dende o ponto de vista da coeducación teñen o valor de 
facer sempre patente a situación da muller. Efectivamente, 
sempre a partires de dados reais, históricos, xeográficos, esta
dísticos ou de obras literarias, o alunado vai -seguindo un 
guión- facendo análise deste material ao traversa do que é 
capaz de descobrir a situación de marxinación e opresión da 
muller como consecuencia dunha organización social que tira 
beneficios dela. 

Oeste xeito, a lunas e alunos caen na canta de que o papel 
secundario que a muller desempeña na sociedade non é debido 
a sú natureza biolóxica feminina senon un fenómeno social 
que como tal debe ser analizado. 

O outro grande tema das Xornadas foi o de educación 
sexual. Non se pode facer coeducación sen facer educación 
sexual, dado que o obxectivo da primeira é que a relación entre 
homes e mulleres sexa igualitaria e isto non somella posíbel 
mentres non muden as normas de comportamento afectivo
sexual. 

Efectivamente ternos que cambear o modelo actual segun
do o cal as mulleres teñen por obxectivo vital conquistar un ha
me pala sua beleza, coqueteria e unha certa dose de inexpe
rencia e inxenuidade, para casar con il e ser nai dos seus tillos, 
o cal vai condeala ao trabal lo doméstico e mais á dependencia 
económica e a subordinación . E dicer, vai metela nese marco 
de relación familiar desigual que rexeitamos. 
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1.-A educación sexual ten que ser impartida polo proprio 
profesorado e non por "especialistas" alleos ao nena e a nena, 
pois si a sexualidade é unha dimensión mais da persoalidade 
ademais fondamente implicada nos procesos afectivos e rela
cionais da persoa, somella fácil entender que ten de ser o pro
prio profesorado quen de ir plantexando o tema da sexualidade 
para poder falar de educación globalizadora da persoalidade 
ou de formación integral. 

2.-Educación sexual ten que se impartir sempre, come
zando mesmo no preescolar. Nenas e nenas teñen a súa pro
pria sexualidade. lñorala é contribuir a que vaian deprendendo 
que sexualidade é algo suxo, un tabú do que non se pode fa lar 
e camiñen aos oucos axustando-se uns e outras ao comporta
mento sexual anti natural e reprimido que esta sociedade 

. 
ensma. 

3.-Dar educación sexual non é falar de fisioloxia, nen de 
reproducción, nen siquer de anticoncepción e técnicas sexuais 
porque educación sexual é fundamentalmente e sobre todo 
educar atitudes ante o sexo. 

Mais que dar un ha marea de información trata-se de con
querir actitudes sans, naturais, e libres ante o sexo, ante o 
proprio carpo e os carpos alleos, na afectividade e as suas 

. ' exprs1ons ... 
Nos talleres de sexualidade debateuse amplamente sobre 

estes aspeitos. 
O taller se sexualidade desenvolvido polo Colectivo de 

Renovación Pedagóxica Harimaguada de Canarias sobran
ceouse polo seu interés. Expuxeron o seu proxecto e o tempo 
que levan traballando nel. Dende preescolar, traballando si
multaneamente con pais e mestres, van formando a nenas e 
nenas ao traversa dunha práctica didáctica sistemática incluin
do os aspectos sexuais da persona como un fenómeno natural 
e social mais que debe ser explorado. Aportaron tamén unha 
exposición do material didáctico que teñen utilizado. 

Dentro dos Ensinos Medios as experencias de Nigrán e 
a tristemente célebre de Riveira (no pasado ano foron-lles aber-

/ . 

tos expedientes a 17 profesoras do Centro de FP-Riveira por 
impartir Educación sexual), tiveron o interés de ter sido levados 
adiante na nosa terra e polo tanto son-nos mais familiares os 
medios usados e as dificuldades atopadas. No centro da FP de 
Nigrán un dos medios utilizádos foi un vídeo que puderon ver e 
discutir nas Xornadas. 

Dende Euskadi. M. Xosé Urruzola veu-nos contar a sua 
experencia particular como profesora de BUP que dende hai 
anos imparte nas clases de Etica cun ciclo completo de educa
ción sexual. Destacábel pareceume a súa metodoloxia rica en 
recursos para colocar ao alunado nunha posición crítica verbo 
da normativa sexual existente, da que salienta a opresión da 
muller, o heterosexismo, unha sexualidade procreativa, redu
cida a o coito ... 

O interés que as Xornadas espertaron entre as asistentes 
fainos ser optimistas á Segredaria da Muller do SGTE ao res
peito do futuro da coeducación en Galiza. Animamos-vos a 
ensinantes de un e outro sexo a comezar a pór na práctica 
experencias do tipo das que se apresentaron nas Xornadas 
coa finalidade de que as segundas Xornadas de Coeducación e 
Sexualidade sexan mais amplas e recollan muitas mais expe
rencias do traballo feito na Gaiiza 

Neves Brisaboa e Gloria Soneira 



A PRENSA FEMENINA 

Ate agora, a chamada "PRENSA FEME
NINA" estaba copada por aquelas revis
tas que, como LECTURAS, HOLA, PRON
TO, SEMANA (un grupo), GRECA, LABO
RES DEL HOGAR, etc. (outro grupo), 
adicábanse ás labouras (as segundas) 
ou ao cotilleo en xeral (vida e milagresde 
ilustras/ilustres, con escandalera in
cluída as primeiras). 

DUNIA saliuse xa deste estreito es
q~ema (o DUNIA HOMBRES xa é tema 
para outro artigo), máis a publicación que 
"da un salto adiante" é COMPLICE, re-

• 
· vista mensual que nasce o derradeiro 

aflo. 
¿Que qué tipo de revista e?. Para 

contestar esto, collimos cinco exempla
res e esnaquizámolos. Esto foi o que 
sa 1 i u: 

• 

ARTIGOS TEMAS 

12 
5 
5 
5 

20 
13 
15 

5 
16 

3 
8 
6 
5 
8 

5 
S 
5 
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MODAS. 
BIOGRAFIAS MASCULINAS. 
RESEÑAS BÍBLIOGRAFICAS. 
PSICOLOXIA. 
BELLEZA. 
DIETAS. 
MULLER E TRABALLO. 
SAUDE E ENFERMEDADE. 
RECETAS VARIOPINTAS. 
BIOGRAFIAS FEMININAS. 
RELACIONS HOME/MULLER. 
DECORACION. 
COIDADO NENOS. 
COMIDAS. 

HOROSCOPOS. 
V lAXES. 
ARTIGOS DE FONDO DIVERSOS. 

MATERNIDADE 

ANUNCIOS TEMAS 

MEDICINA/ SAUDE . 
BELLEZA 
DECORACION. 
COCHES. 
CADENAS DE RADIO. 
ROUPA INTIMA. 
REVISTAS FEMININAS. 

Ao marxe dos porcentaxes e do que ou para as mulleres que escolleron outra 
manifesten, nun primeiro intre, o que se vida; para aquelas mulleres para as cales 
aprecia é un perfecto dibuxo dunha mo- os homes non existen na súa vida senti-

TETERIA ik la ALGALIA 

. .saldn ik ti - créperie 
derna muller: mental, ou para as que a súa autonomía · 
-xoven e coidadosa cose u carpo (dietas, está por riba de todo . 
cremas), preocupada polo se u futuro co- Os porcentaxes dos temas en a rtigos 
mo "compañeira" dun señor; eso sí, di- e anuncios son, curiosamente, similares 
námica e agresiva no traballo; xamais aos de claquer revista do CUORE (tipo 
aburrirá a ninguén fora do mesmo (ten HOLA). 

. J'~ cd ~{J UJ cd ~-e~ d2~J, 
~ a;n na/a, e~ y duna ~ en, 

~u~tk~.YJ ~~ 

reseñas no COMPLICE acerca de diver- 0 mais chamativo, en todo caso, é a 
sos temas); moi eficaz como nai (filias coexistencia de artigos como "LOS DIEZ 
desexados, por suposto) e boa amante ERRORES QUE MATAN AL AMOR" de 
(diversas recetas sobre o particular). EN Alicia Botana (volo recomendamos) ou 
FIN, E UNHA SUPERMULLER. Ou un ha ¿LE AMAS COMO EL DESEA? de ... , co de 
muller europea; esa da que tanto fala "A FLOR DE PIEL" de Vicent-Marqués, 
CARLOTA BUSTELO. Ten recetas para e·specialista nos mesmos temas, dende 
todo : para ser guapa, lista, boa nai e · outra óptica. 
amante, para que o mozo non te deixe 
por outra, ... ata ten unha receta para 
cando aparece outro na túa vida. 

No medio de todo esto, véndente 
unha enciclopedia ca que farás a túa 

' ' propria roupa, ou decoraras a tua casa, 
ou te adicarás ao teu hobby preferido. 

COMPLICE date recetas para adap
tarte millar a o papel que tes como muller, 
nai e esposa. Nada dí COMPLICE sobre 

14 

En fin, pensamos que, de seguir os 
consellos de COMPLICE, estaremos mais 
contentas donde estamos e como esta
mos, PERO NON MELLOR. E, algo así 
como un colchón de contradiccións . 
amen . 

PONTOS SUSPENSIVOS. .. 
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¿POR QUE? 

Hai unha pregunta que leva muito tempo inzando no noso 
cerebro e é: ¿por qué?, ¿por qué?. 

¿Por qué á maioria das mulleres costalles tanto aceitar e 
compartir a lo ita que están a levar a cabo as mulleres lesbia
nas?. 

¿Por qué non se queren decatar?. ¿Por qué nos están a con
denar a un ghetto mais pernicioso aínda, se é posivel, que eses· 
ghettos que esta sociedade nos permite ter?. 

As mulleres que loitan pola liberación da muller teñen que 
asumir o lesbianismo, e darlle un caracter feminista, e non fa
cernas pasar por mais violencia da que ternos que pasar: fami
lia, amigos, traballo, en definitiva, viver a vida; para que dentro 
donoso círculo, '''1círculo!", de mulleres que loitan por un ha so~ 
ciedade de pleno dereito para as mulleres, escomencemos a 
vislumbra la. 

Ternos que loitar todas xuntas para que o lesbianismo saia 
á rúa. Hai que asumir o lesbianismo como un frente de loita 
mais en contra do sistema, porque o lesbianismo vai en contra 
do sistema estabelecido, racha con todas as estructuras, as es
tructuras que todas as mulleres que teñen asumido a loita fe
minista tentar botar abaixo. 

Entón preguntámonos nós: ¿por qué tanto medo?. 
Non nos deixemos engañar por este sistema que nos da po

las nosas loitas unhas míseras mi lloras e un has míseras espe
ranzas para así integrarnos dentro do sistema. 

Non nos marxinemos unhas a outras. Todas ternos un 
mesmo fin, unha mesma meta: "A LIBERACION DA MULLER". 

A liberación da muller é unha frase totalizadora na que se 
·apoian diferentes e varias reinvindicacións, nós, portadoras 
desta lo ita, ternos que chegar a un ha unidade que recolla todas 
e cada un ha das pólas. Non abonda con que axitemos un só ca
miño (dos peque nos) para chegar a o grande, os camiños peque
nos, que son os temas monográficos, chegan a o final a un mes
mo destino ... As veces imos por un só carreiro e quedan os de
mais valeiros, ao chegar ao final, é dicer cando unha reinvindi
cación vence, dámonos conta de que as demais sendas non 
aportan unha solución final que alimente o camiño grande, e ... 
¿por qué?. Algo falta, percorremos o camiño por partes separa
das e, cando unha loita se esvae na solución, os demais non 
dan chegado, e ternos que esperar, conformando así a chegada 
, 
a meta. ,., 

E se os pequenos camiños foran igualmente loitados, ¿qué 
pasaría?, probavelmente a nosa forza intensificaríase en exten
sión e mesmo en concentración; o noso erro é de base, unha 
base sinxela que estriba na confunsión de camiños grandes e 
pequenos. 

Comisión de lesbianas da Asociación Galega da Muller 
(A.G. M.) do Ferrol. 
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8. 0 ENCONTRO INTERNACIONAL DE 
LESBIANAS. 

Do 28 ao 31 de Marzo tivo lugar en 
Xenebra -Suiza- o 8. 0 Encontro Inter
nacional de Lesbianas organizado polo 
ILIS (Servicio de Información Internacio
nal de Lesbianas). 

Pertiño de 600 mulleres de tantas 
partes do mundo deron-se cita alí, na 
Universidade 11 para os talleres, plena
rios, sesións de video e cine, etc . 

As organizadoras tiñan feíto esfor
zos meritorios para que poideran acudir 
ao encontro lesbianas do 3.0 mundo con 
menos posíbeis económicos que as de 
Europa e, así pudemos atoparnos alí e 
debater conxuntamente a· situación das 
lesbianas e dos grupos de lesbianas en 
paises terceiromundistas, de sexualida
de e saude, da relación entre racismo
-clasismo e heterosexismo, do xeito de 
interiorizar e vivir o noso lesbianismo, da 
relación entre grupos lesbia nos e o Moví
mento Feminista, da situación das edito
riais e publicacións dos grupos de lesbia
nas, da opresión padecida polas nais les
bianas ... 

lnfinitude de temas para tan curto 
espacio de tempo e coa dificultade suple
mentaria do idioma nun encontro inter
nacional. 

E, dos temas para a reflexión de im
portancia e urxencia era constatar que 
existe unha preocupante separación en
tre os grupos de lesbianas e o Movimento 
Feminista. Separación que quere un es
forza de análise da nosa banda e exami
nar se o MF deses paises non ten adopta 
do e feíto sua un ha actitude crítica e bel i 
xerante coa imposición da norma hetera
sexista e tamén se os grupos lésbicos de
fenden unha certa segregación do MF 
base,ándose nunha suposta identidade 
lesbiana. 

Reflexión importante para os nosos 
colectivos lésbicos e para as nosas orga 
nizacións feministas tendo en conta que 
partinws dunha muito millar situación ao 
formar e conformar o Mov. Feminista e 
levar a nosa loita dentro até ter consegui
do unha aititude basicamente boa de 
cuestionamento da heterosexualidade 
como institución. 

A Manifestación que fixemos polas 
ruas xinebrinas causou sensación e es 
candalo nunha cidade tan "ordenada" en. 
todos os sentidos. 

E, para os 9.0s encontros, sabede 
que se comprometeron xa a organizalos o 
Colectivo de Lesbianas de Donosti-Eus
kadi. 

Xa vos te remos aotanto dos mesmos 
que serán para o ano 1 9-.B7. 

· N.S. 
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CONVERSA CON MARIA DO ROSARIO AL VAREZ, 
PROFESORA DE LINGUA GALEGA NA UNIVERSI
DADE DE SANTIAGO. 
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¿Qué ocurre cando o home o introduce 
na casa? 

Pois que a muller tarda en utilizalo 
pero cando o fai e moito máis decidida

• 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• • • • • 
• • 

• 
• 

• • 
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E unha das poucas mulleres que no 

mente que o home. Aínda indo detrás pa- •• • • " •• 
sase e case se instala un m_onolingüismo. V 
O home mantén as duas línguas. A mu
ller ten maior permeabilidade por razóns 

• 

• 
~-- • • • • • 

• • • • 
noso País traballa e investiga no mundo 
da Filoloxia. Preocupada por todo o que 
acontece é unha profunda coñecedora 
de GaUcia. Confían en que cheguen tem
pos mellares para esta Terra e as suas 
xentes. E consciente de que non é fácil 
pero non vale o desánimo. Na sua profe
sión fixo un labor constante e efectivo: 
traducións, Atlas (inédito ainda), Gramá
tica, Sociolingüística ... Traballa activa
mente no ILGA-Instituto da Língua Gale
ga. Os seus proxectos máis inmediatos 
son acudir ós Congresos de Treveris e 
Benidorm. Charo sempre atopa tempo 
para a lectura dalgun poema ou novela. 
Cando talamos amasase sorprendida 
gratamente pola calidade dun relato de 
Elena de Carlos publicado en OLISBOS 

' 

revista que fan os alumnos da Facultade 
de Filoloxia. 

Có idioma coma protagonista, princi
piamo-la conversa. 
Existen diferencias en como falan as 
mulle res e os homes? 

En trabal los lingüísticos si aparecen 
esas diferencias. Pode haber vocabula-

. ' no que so usen as mulleres o u os homes. 
Palabras ou expresións que os homes 
poden utilizar e as mulleres non por razón 
de educación ou conveniencia social, por 
que é evidente que moitas palabras son 
tabú. En boca dun home non causa ex
trañeza escoitalas pero se a muller o fai, 
sobre todo se hai homes diante,produce 
o ·pasmo xeral. 
¿Cal e o papel xogado pola muller na 
conservación do galego? 

Danse dous movementos distintos. 
Por un lado as enquisas que se fixeron 
parecen demostrar que o español entró u 
nas familias por man do home, quizais 
porque con toda seguridade él saia máis 
fora da casa e estaba en comunicación 
con xente que non era da Comunidade. 
Tamén polo trabal lo, polos contactos coa 
Administración e demais estamentos 
que instalaron o español dentro de Gali
cia. Sen embargo a muller polo seu tipo 
de traballo -adicada ó campo, ós ani
mais, a casa- moito máis doméstico, 
con menos exposición para afora, tiña 
menos posibilidades de entrar en con
tacto con todo isto e non tiña necesidade 
de fala-lo español. 

de educación, polo que é moda e porque 
o seu comportamento mira bastante a 
consideración social. O home ten menos • 
prexuicios nese sentido; pero, olio, con 
respecto a sua propia actuación. A muller 
pode valorar moito mais o rango social 
que lle confire talar en español do que 
parece que o home o fai. 
¿Cómo influe na muller a opinión do 
home? 

Mulleres que se pasen ó español 
está propiciado pola propia opinión que 
os homes teñen das mulleres que talan 
en galego e non en español. E para eles 
un rasgo atractivo. E sabido que en situa
ción de veciños -de pequenos sempre 
talaron en galego- cando empezaron a 
mocear po-los dous lados, chegan a sala 
de testas e hai un comporta mento en es
pañol coma se o producto se vendese 
mellar. 
¿Qué pasa coa educación dos fillos? 

Os tillos son educados pola muller 
en español. N un matrimonio con distinta 
lingua é posible que só o home sexa ta
lante galego e siga mantendo o galego. 
A muller entón pasase ó galego . Será moi 
raro o caso que senda a muller a que 
.!ala~e galego o home chegase a pasarse 
ó galego. 
Queda claro que a muller abandona o 
galego ¿por qué? 

Porque a muller é máis manexable, 
máis manipulable. Para que unha muller 
galego-falante faga que o seu home cas
telán-falante se pase ó galego supón 
un ha toma de postura ideolóxica por par
te do home. Espontáneamente ese cam
bio non se da. O outro caso si. Dase de 
maneira espontánea sen que haxa nin
gún cambio de conciencia con respecto a 
linqua. 

• ••• • • • • • • • • • • • 
• • • . . . . . . : ,¿ . ·. • • • • • • • • 

• 
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• • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . e . . . . 

• • • • • ·. 1-.J . . . ·. . . . • . . . . . . . . 
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¿Cómo se trasluce no idioma a ideolo
xia social? 

Irnos poñer exemplos. Referireime 
primeiro a oficios,profesións. 

Se dís 
Profesor 1 profesora non ha i matices; 

pero se dis XEFE/XEFA para o feminino 
hai connotacións pexorativas, humorísti
cas e mesmo horribles en algún momen
to. Tanto e así que moitas mulleres tendo 
conciencia do seu labor profesional pre
firen o termo XEFE. 

MEDICA parece ter menos "valor" 
que Médico. 

Alcaldesa cada vez é menos pexora
tivo porque afortunadamente vai haben
do máis 

Sen embargo por PRESIDENTA en
téndese a muller .do Pte., ou a amiga / 
querida do Presidente. Un exemplo típico 
de distintos significados para unha mes
ma palabra é o de 

Home público 
Muller pública 

Dis que o home é un "zorro" e sig
nifica que é pouco claro, falso, que da 
revirivoltas para chegar onde quere pero 
con todo é listo. Aínda non estando de 
acordo cos seus procedementos, valoras 
a sua capacidade para manexarse ata 
conseguilo que quere. MULLER ZORRA 
non ten nada que ver có anterior. 

BALDREU, para home quere dicer, 
mal vestido, con manchas, mal amañado. 

Para muller é a condición máis inti
ma. Peor que chamarlle puta. Unha LA
BERCA é un paxaro. Tamén se utiliza co
ma adxetivo. Se se usa en masculino 

' 
laberco refirese, únicamente, a nenos/ 
as, non a homes. 

Un neno laberco.- Moi listillo cunha 
lingua moi rápida, que ten unha resposta 
preparada. Simpático. E unha expresión 
afectiva. UNHA MULLER LABERCA é 
unha deslenguada. 

Para home non se utiliza . 
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¿Cómo ves na práctica o ensino doga
lego nas escolas? 

Por un lado é un avance grande res
pecto hai anos. Antes pensar que o gale
go podía estar introducido por Lei era 
unha utopía. E na mente de todos está a 
historia dos mestres/as represaliados. 

Tal e como se está facendo, por un 
lado non se ten en canta a situación real 
dos rapaces. En xeral estase contem
plando igoal o ensino do galego en todo
los centros, calquera que sexa o entorno 
en que esté implantado este centro. E 
claro que non é o mesmo ensina-lo gale
go a un grupo de rapaces galego-falantes 
(o galego a sua lingua materna) e na que 
están instalados todo odia, que a nenas 
que non teñen o galego como lingua de 
relación normal. 

En xeral o que se nota é máis ben 
que o galego se está ensinando coma se 
os rapaces non foran talantes de esa 
lingua . Nas enquisas sae un dato que 
é moi grave: os nenas incluso no rural 
contestan que despois da escolarización 
teñen máis capacidade para ler ou escri
bir o galego que para fa la lo. Algo así co
mo nos acorre a case todos coa lingua 
extranxeira que aprendimos no bacha
relato. Outro problema existente é que 
hai unha Leí de Normalización Lingüísti
ca, que aínda que non satisface a todo o 
mundo -quizais porque algúns pensen 
que quede curta de máis- e sin embargo 
esa Leí non se cumpre nin se está dando 
toda-las horas de galego que habería 
que dar nin se ensina galego a porcenta
xe das outras materias que está prevista 
pala Lei . lso sen contar con que aínda, 
quedando o galego reducido a un has ha
riñas a semana, hai mestres que i~
parten esas clases en castelán. 
¿Qué opinan os mestres/ as sobre este 
tema? 

Haberia que oila sua opinión porque 
as veces non1é raro escoitarlle a mestres 
que están nunha postura favorable de 
cara ó galego, queixarse de que nas 
actuais circunstancias, polos plans de 
estudio que teñen . e a distribución das 
materias, non é posible cumprir có que dí 
a Lei. 

raxa.1 
Wootero lios, SO == SANTIAGt -= 
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¿As diferentes correntes arredor do 
galego son un pulo para o mesmo ou 
nori? 

Normalmente a estandarización e 
normativización dunha lingua debe con
tribuir a facer máis doado o proceso de 
normalización lingüística que é o único 
que importa. En Galicia a guerra de nor
mativas que estamos a padecer agora 
-toda-las linguas padecerona no seu 
momento, mesmo durante séculas
está entorpecendo un proceso de norma
lización que comenzou a ter unha mar
cha acelerada hai uns 15 anos. Xusto no 
momento en que se estaban dando me
llores condicións e que os avances no 
proceso de normalización eran máis cla
ros e polo tanto daban azos para conti
nuar adiante pesie ós sinsabores, co
menzaron a parecer en todas estas pos
turas coma unha cortina de fume que 
fixou a atención nunha serie de escollas 
ortográficas ou morfolóxicas encubrindo 
o problema real. 

Algunha de esas posturas queda 
unicamente no da ortografía e non repre
senta un perigo real para a lingua porque 
a ortografía é convencional. Agora que 
nalgún outro caso -as correntes lusis
tas- coido que sí representan un perigo 
para conse~vación da Lingua porque par
ten duns presupostos totalmente distin
tos·. Xa non se trata dunha loita por nor
malizar e garantiza-la vida da Lingua 
deste pobo senon de alterala e corrom
pela para facer que se pareza o máis posi
ble o portugués mesmo perdendo os seus 
sinais de identidade. 
¿Entón que pode ocorrer? 

Podemos chegar a unha situación 
~triglósica" . Unha lingua -o español
que nada nos fai prever que vaia desapa
recer de Galicia nos próximos anos. 
Outra lingua -o portugués ou un suce
dáneo de portugués- que falarian as éli
tes; e finalmente o galego que seguiría 
senda a lingua das clases menos favore
cidas, económica, social e culturalmente. 
E decir, da maior parte do pobo galego. 
Creo que desde unha postura nacionalis
ta e iso en Galicia coincide con esquer
das ninguén pode propor, en serio, unha 
solución deste tipo. Os nacionalistas ga
iegos sempre loitaron pola normalización 
do galego e non pola sua sustitución por 
outro sistema lingüístico. Propoñianse 
eleva-la lingua do pobo ata conseguir 
que as mes mas élites ti vera n que acepta-

. la e nunca como propoñen os lusistas 
facer unha nova lingua de élite a espal
das do pobo. 

:·s· .. A-·:~.-*".·.<~.·.:~ . . ·. . •· . ·~· . . . . . . 
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¿Cómo se plantexa o futuro? 
Non esto u especialmente desanima

da. Poí un lado dentro destas correntes 
que me parecen criticables non se encar
ga un gran número de persoas. Que te
ñan unha certa presenza obedece máis 
que a unha implantación real e propor-

, ' . 
cional a que practicamente e o un1co 
que fan en todo odia. Se realmente apli
caran parte do seu esforzo á investiga
ción do galego, sobre unhas bases cien
tíficas, en lugar de gastalo en exclusiva 
en comunicados todos sairiamos gañan
do pero indudablemente a sua presenza 

. . ' 
nos medios de comun1cac1on sena 
menor. 

Pero afortunadamente a maior parte 
da xente non está nunha postura deste ' 
tipo. Mesmo entre os que non aceptan 
plenamente as normas da RAG e ILGA, a 
postura maiorita~ia está próxima ás da 
ASPG 80, que basicamente coinciden 

' -coas que nos proponemos. 

su teca 

Santiago de Chile, 26 Bajo 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Tels. 59 96 39 -59 99 72 



As concepcións patriarcalistas na ideoloxia de VICENTE RISCO 

Vicente Risco (1883-1963), membro 
sobranceiro da Xeración NOS, ten sido 
unha importante figura da cultura e da 
política do noso país. 

No eido cultural salienta-se o seu 
labor na etnoloxia, sendo considerado o 
promotor da etnografia galega. Ensaista, 
crítico, novelista, curioso, investigador ... 

- --
Coido que resultaria de todo ponto 

imposíbel valorar as concepcións patriar
ealistas na ideoloxia de Risco sen exami

' nar -mesmo moi brevemente- o seu 
pensamento globalmente. 

E quen de sistematizar e poñer por 
escrito as bases do nacionalismo galego 
nas súas dúas obras: 

"Teoría do Nacionalismo galego" 
que constituiu o ideario programático 
das lrmandades da Fa la e por muito tem
po foi considerada a biblia do naciona
lismo. Editado en Ourense en 1920. 

"El Problema Político de Galicia" 
publicado en 1930 sendo o úneco escrito 
de certa extensión adicado a temas po
líticos. 

Nestas dúas obras e mais na infini
dade de artigos, folletos así como moi 
particularmente no seu traballo de etno
grafia: "Etnografía-Cultura Espiritual" 
-no libro Historia de Galiza, t. 1 dirixido 
por Otero Pedrayo e editado en Bos Aires 
en 1962-,podemos seguir a pista das 
súas arraizadas concepcións patriarca
listas. 

A ideoloxia de Risco oferece un ras
go sobranceiro e particular verbo da ideo
lexía burguesa que vai tomando corpo 
dende o XIX coa industrialización capita
lista que aos poucos váise dando no Es
tado Español i en moi menor medida en 
Galiza. E esta unha ideoloxía defensora 
a ultranza de todos os rasgos patriarca
listas pre-capitalistas e polo tanto ven-se 
manifestar como nemiga dos cambeos 
que produce o capitalismo na vella orde 
patriarcal. 

Así, topamos un Risco defensor dun 
sistema económico e político baseado 
na familia, no pequeno cultivo familiar e, 
na representación política dos cabezas 
de familia; manifesta-se igualmente con
trario aos cambeos nos costumes a na 
vida da muller (reducción da natalidade, 
bailes 'modernos', traxes non galegos ... ) 
e considera a relixión principio incues
tionábel. 

A hora de analizar ás súas concep
cións patriarcalistas, é preciso, volto in
sistir, situar algúns rasgos sustanciais 
da súa doctrina, imprescindíbeis para 
comprender a dimensión do seu pensa
mento verbo da familia-matrimonio; ma
ternidade; muller e política; feminidade
masculinidade. 

No eido político, activamente com
prometido dende 1918 coas lrmandades 
da Fala sendo o lider do grupo ourensán 
que se nordean a exercer a política pola 
via cultural. Cofundador en 1931 do Par
tido Galeguista, representa no seu inte
rior as posicións mais de direita. 

Controvertida figura no seo do na-

-- -- -- -- --
Risco acusa os cambeos introduci

dos polo capitalismo na sociedade galega 
non só no urbán senón tamén no mundo 
rural que aínda moi lentamente vai me

tendo elementos novos. Esto, xunto coa 
forte despovoación que vai vivindo o 
campo, os efeitos da emigración e tamén 
a forte opresión centralista, avisan-no 
do perigo de extinción dos rasgos nacio
nais específicos. 

A salvación da patria oprimida míraa 
nunha reafirmación da sociedade preca
pitalista galega. 

Ao se u entenderé o sistema de em
presa quen ameaza a orde económica e 
política da nación galega e América re
sulta ser a causante da dexeneración 
nacional e da moral cristiana en Galicia. 

Deixa as eraras na súa obra que é 
un pensador racista quen retrata á raza 
gaiega como "unha das mais robustas 
de Europa que decae vitalmente debido 

, • • , 1 , 

a em1grac1on , 
O que obriga a esixir: 

"lmpedila emigración da muller ga
lega, vergoñosamente esprotada fora da 
patria, nas Américas prencipalmente, e 
crear nas escolas rurás ensiños espe
ciaes prás donas". 

Risco é un pensador idealista, crítico 
e opositor do racionalismo, o positivismo 
e o materialismo do seu tempo. 

A seguir examinamos cun pouco de 
vagar as súas ideas sobre a familia, a 
maternidade, a moral, a participación da 
muller en política ... 
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cionalismo galego que, malia posicións 
ben reaccionarias, ven ser o autor capaz 
de sistematizar teóricamente as bases 
do nacionalismo galego. 

Loqo do alineamento do Partido 
Galeguista co Frente Popular en 1936 
e após a guerra civir, Risco abandona a 
política e mesmo o galeguismo. 

--
Familia 

E un ha constante do seu pensamen
to manifestar unha concepción do mun- . 
do baseada na familia, ou o que é o 
mesmo, no eixo central do patriarcado, 
tanto no político como no social ou no 
campo moral, 
Risco constata que 

"A unidade económica de Galiza é a 
casa. O grupo social transfamiliar é a 
parroquia" (1 ). 

"A fmilia galega é patriarcal, e se
mella telo sido sempre, sen que se teñan 
comprobado supervivencias dun réxime 
matriarcal en calquera tempo que fose, 
nen aínda nos mais recuados e medio 
esquecidos" (2). 

· Constata tamén que o sistema de re
presentación política é dos cabezas de 
familia. 

"A parroquia é rexida por un conce-
. ' llo,- que vén rep~esentar o ant1go comun 

de veciños da Edad~ Media. 
Compoñen o Concello todolos veci

ños maores de edá, ou sexa, na edá de 
homes, que representan cada un casar 
ou familia, anque non estean casados, 
porque a voz que levan e o voto que dan 
non é, en rigor, o da súa persoa, sinón 
o da casa. Veñen ser os veciños con casa 
aberta de que se falaba nos tempos me
dievás. 

Nicolás Tenorio di que van 'repre
sentando cada un diles unha das fami
lias de labregos que viven na aldea ... for
man parte diste orgaismo os fillos de 
viudas maores e solteiros que viven coas 
nais'. Compréndese que istes derradei
ros van representando ás nais, que son 
as cabezas de familia" (3). 

. ' E a partires destas constatac1ons 
que comeza a exposición mais nidia do 
seu xeit de pensar: 

"lste lindeiro é o que lle impón a 
estrutura económico-social de tradición 
no país, tipo de economia familiar que 
non somentes representa nos nosos di as 
un óptimo, se.nón que o destruilo seria 
atentar gravemente contra o noso autoc
tonismo. Quen tal ~1xera, faria obra anti
galega" (4). 



Risco manifesta que toda mudanza 
nas tradicións no pais son/serían obra 
antigalega. E dicer que as mudanzas as 
que parece estar sometida a famil ia cam
pesiña pre-industrial en favor da meiran
de nuclearización é atentar gravemente 
contra o noso autoctonismo. 

para Risco somella representar 
unha incoerencia da ideoloxía burguesa 
conceder á familia o valor de célula bá
sica da sociedade e logo buscar un sis
tema de representación político baseado 
no voto individual. Segundo él, o sistema 
de representación petrucial, un voto que 
representa 'á casa' (e,por certo, sempre 
representados por homes aínda que se
xan mulleres as cabezas de familia), 
pertence as mais vellas e arra izadas tra
dicións da patria galega. 

Hai, non obstante, un apunte de 
interés a consideirar. A situación que 

' o elevado índice de emigración masculi -
na no campo galego ten deixado á hora 
da representación política da casa , abr iga 
a Risco -probábelmente pola influencia 
das irmandades da Fala coruñesa e polo 
núcleo federalista lugués- a introducir 
o tema do voto feminino. 

O xeito de contemplar este tema, pa
réceme dun elevado interés merecente 
de outro epígrafe. 

Maternidade 

Este decaer vital suspeitamos que 
Risco o atribue á 'mextura de razas' que 
alén o Atlántico principalmente se pro
duce. As mulleres galegas emigradas, 
se teñen fillos de homes de alén mar e 

' 

non de galegos fan decaer a raza,porque 
no fundamental, naturalmente, 'a raza' 
trasmite-se por via feminina. 

Asi, non ten empacho algún en pro
por no ponto 21 da "Teoría do Nazona
lismo galego", Ourense, 1920: 

"O nazonalismo, ademais, quer pra 
Galiza unha política galega, inspi rada 
nas necesidades e nos intereses da nosa 
terra, unha política que poña por riba de 
tódolos intreses de partido e de tódalas 
ambiciós persoaes, o amor sagrado á 
Terra-Nai: "Todo prá nosa Galiza" , como 
dixo o gran Ramón Cabanillas, o poeta 
da Raza " (11). 

Direitos da muller 

"lmpedi-la emigración da muller lste é un capíduo controvertido na 
galega, vergoñosamente esprotada fora obra de Risco. Vou por partes : Na súa 
da patria, nas Américas principalmente, obra "Teoría do Nacionalismo Galego", 
e crear nas escalas rurás ensiños espe- -que xa explicaba ao comezo que cons -
ciaes prás donas" (9). tituiu o verdadeiro ideario programático 

E coido que é a úneca interpretación das lrmandades da Fa la- , fai referen-
posíbel porque cias abando dos direitos da muller. 1 esto 

¿Por qué non impedir a emigración non volta repetirse practicamente no 
de homes e mulleres? ¿Por qué non re- resto da súa obra. Nen nas obras dil , nen 
sulta tolerábel aos ollas de Risco que se tampouco nas que somella expresar 
esprote vergoñosamente á muller galega mais ben posicións colectivas como pode 
fora da patria e, en troques, si poida ser o caso do folleto publicado en 1933 
facerse - mais tranquilamente- na pro- "Ideas que defende e fins que se propón 
pria patria? o Partido Galeguista" . 

Non é, como pode observarse unha Esto faime pensar que as lrmanda-
conciencia antiopresiva, anti-exprota- des da Fala sí tiñan preocupación por 
ción o que move a Risco a esta proposta. este tema, preocupación que ten expre-

0 dos ensiños especiaes para as sión,por exemplo, na aprobación en 1918 
donas nas escalas ruráis é outro cantar. na Asamblea de Lugo do direito de voto' 
Agora parecía me de interés sobrancear 0 para a rnuller . 
seu racismo en relación co tema da re- As posicións que Risco plasma na 
producción-maternidade, muller. "Teoría do Nacionalismo Galego" son as 

A misión fundamental na vida da A muller galega non é quen de acor- • seguintes: 
muller g'alega é a maternidade . E mesmo dar ter fillos de algun home de fora da Nas reivind icacións Políticas, Eco-
nesta consideiración a decisión de repro- patria, entre outras importantes razóns nómicas e Sociais : "lgualdade ausoluta 
ducirse lle ven ao paisano galego dun porque a patria e a raza da patria están política e civil da muller co home " e 
instinto ancestral: por riba da súa vontade e os seus inte- "lgualdade de direitos para a muller' ' (12) 

"O paisano galego, anque si cadra reses particulares. Nas cuestións Xurídicas: "lgualdade 
non tanto como noutro tempo, aínda 2.-A identificación entre Nai e Ra- de direitos prá muller casada, polo menos 

h d t f 'll · d · p , ·d ·f· .... no caso de emigración do marido" (13). oxe esexa er 1 os, e a m1u o, cantos tna. or que 1 ,e,ni1,1c;;a.r 1 ¡ 1 11 , . 
mais millar. Responde coelo a un instinto \. \ \ \ ' 1' 1 • ' 1 1 f ¡ 1 ¡ 1 1 j ¡ 1 Que amasan un pensamento de cer -
ancestral , e a vida que fai non se opón ~ ,\. '\ 1 ~ / to avantado naquel tempo e, amasan 
a esta tendencia" (5). ""-" / tamén que a situación de forte presencia 

A reproducción ten un valor na can-' de mulleres rexindo explotacións fami-
tidade. Manifesta ademais na sua obra .,..,liares (por ausencia de marido)fan consi-
a súa oposición ao aborto e as medidas derar aos galeguistas das lrmandades 
anticonceptivas: este problema . 

"Evítase tamén o aborto. As prácti- _Risco, ao expor o problema explica-o así 
cas anticoncepcionais non son propia/ " "Precisa que no civil e no político se 
mente de tradición en Galiza .. . " (6). /, ' lle dean ás mulleres os mesmos direitos 

E, esta oposición matínaa por anti- // '"""que os homes, pois as nasas se n:wstran 

galega, algo que nada ten que ver coas //// '\.'""' deles merecentes" (14). 
tradicións. / / 1 1 •.1 , . 1 1 1 1 1 ~ 1 1 r 1 1 l \' '\ As " nasas" teñen, pensa Risco, me-

Interesante é facer a análise da iden-
tificación do demo con ser contrario á 
maternidade e, en tanto que tal, especial
mente nemigo das mulleres: 

" ... o demo é especial nemigo das 
mulleres e contrario á maternidá" (7). 

Ao respeito do tema da reproducción 
. hai dous pontos que me interesa consi
deirar : 

1.-os resabios racistas do Risco . 
2.-a identificación Nai-Patria. 

1.- Xa mentaba de nantes a súa con-
sideiración da raza galega como "unha 
das mais robustas de Europa que decae 
vitalmente debido á emigración" (8). 

Cávllo que aos seus ollas a nai sorne- recimentos, As 'outras', as que non son 
lla ser a millar garantía de mantenza da 'as nasas' non o sabemos. O asunto dos 
tradición, de asegurar a supervivencia direitos democráticos que atinxen á mu -
da patria galega ller é algo que hai que merecer. Non é, 
-ao traveso da ab d'ndancia de fillos tan polo tanto, un direito democrático que 

precisos para unha economía familiar ademais non sabemos se debe abran -
de tipo rural. guer as mulleres como xénero ou so 

-ao traveso duns fillos en verdade gale- a) as galegas deles merecentes . 
gos. De pai e de nai galegos. b) as que non son galegas e non 

-ao traveso do amor á nai -amor á patria sabemos se son / non son deles mere-
como aval da mantenza do idioma, das centes. 
tradicións. Coido que é axustada a miña inter-

"Temos que amar a Galicia porque pretación de diferenciar nídiamente as 
é a nosa única patria, e todos debemos posicións proprias de Risco con o Risco 
amar á nosa patria como amamos ás no- mais oH menos comandado para expre -
sas nais" (1 0) . sar unhag determinadas posicións polí

ticas. 
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Un tema de mais enxundia nesto de 
direitos da muller é a interpretación que 
o noso autor fai da posición da nai na 
casa 

"A posición da nai na casa é seme
llante a do seu home -o que ven ser, en 
realidá, pouco mais ou menos, o que os 
etnólogos soen chamar 'patdarcado con 
igualdá de direitos" ( 15). 

Veleiquí un debate do maior interés 
que merecería outras tantas páxinas. Un 
debate que tería que considerar varios 
pontos 
-Por qué Risco rexeita que, mesmo nos 

tempos mais recuados en Galiza non 
existiu o matriarcado, cando si consi
dera a súa existencia noutras áreas 
xeográficas. 

-Qué consideiración lle merece ao Ris
co o matriarcado (é dicer un suposto 

, . 
rex1me no que ostentarían o poder as 
mulleres). 

-Por qué considera que a familia galega 
é patriarcal e á hora de r;onsideirar a 
posición de nai engade que é un pa
triarcado con igualdade de direitos. 

-Ademais, a qué chama Risco Patriar
cado con lgualdade de Direitos. 

Cuestións todas e las merecentes de 
comentos e críticas pero que, manifes
tando o meu absoluto desacordo con tal 
enunciado do patriarcado con igualdade 
de direitos, deixo para millar ocasión. 

Hai finalmente un amplo capíduo 
que atinxe ao tema da moral, costumes, 
feminidade, masculinidade de enorme 
interés á hora de examinar os trazos pa
triarcalistas do pensamento de Risco. 

O noso aut.or está persuadido de que 
o carácter específico e o peculiar xeito 
de ser 'muller galega' ven definido por 
unha manchea de trazos que il valora 
positivos: · 

A maternidade, rexer a casa, vestir 
traxe galego, bailar a redonda traballar ' . 

a terra, respetar aos ancianos, receber 
ensiños especiaes, non emigrar, gardar 
as tradicións e transmitilas aos fillos; e 
polo rexeitamento doutra manchea de 
trazos que il, valora negativos: 

Non aos anticonceptivos; .non ao 
adulterio; non fumar; non beber vinte mil 
porquerias; a falla de pudor; os placeres 
contra natura, a falla de decencia ... 

Hai citas abando na súa ohra mais 
expresivas que calisquer valoración: 

"En el orden moral América nos ha 
. mandado la irreligión, el quebrantamien-
1 . 

: to de los lazos familiares, la falta del 
respeto y aún el trato cruel a los ancia
nos, la frecuencia del adulterio, las prác
ticas anticoncepcionistas y el aborto pro-

vacado, los placeres contra natura, los 
, . 

narcot1cos y estupefacientes, la falta de 
pudor en las mujeres, la falta de escrúpu
los en los negocios, el desprecio de la 
vida agrícola, la despoblación del campo, 
etcétera" (16). 

"Nas nosas sociedades, os señoritos 
non orgaizan testas en que todos leven 
os traxes galegos, cos que as mulleres 
estarian fermosísimas, nin se baila a 
redonda e outros bailes nosos, que son 
mais bonitos e decentes. Orgaizanse en 
cambio testas en que se levan Mantóns 
de Manila e baílase agarrado, e fuman 
as mulleres, e bébense vinte mil porque-

, 
nas, non porque gusten senon por se 
dar tono de imitar aos al leos, esquecén
dose das nasas causas e das nosas cos
tumes" (17). 

"Las mujeres trabajaban la tierra, 
los hombres se dedicaban a la guerra y 
a la caza, pues pasarian por cobardes si 
manejasen el arado ... " 

"Eran monógamos y respetaban 
su111amente a los ancianos .. . " ( 18). 

Ou expresan ás eraras o se u xeito de 
contemplar a cuestión. Si a esto enga
dimos os adxetivos de virilidade, cobardia 
ou que "La humanidad -el hombre- es 
quien da valor a los valores" ternos un 
cadro abando útil para enxuiciar a ideo
loxía fondamente patriarcalista de D. Vi
cente. 

En troques é mais explícito cando 
tracexa os obxetivos que persigue o na
zonalismo galego: 
. "Propómonos sen mais, a galegui-

zación da escota e do enseño. da ciencia 
e da literatura, da Eirexa e da política, do 
comercio e do traballo, da arte e da eco
nomía, da sociedade e das costumes 

. ' 
da casa e da paisaxe, da imprensa e do 
púlpito, da moral e do dereito, do gusto 
e da moda, da vida púbrica e da vida pri
vada, do fogar, do sangue e dos osos, do 
pensamento, do sentimento e da voun
tade" ( 1 9). 

"Os galeguistas non van personal
mente contra ninguén. Nin contra os ri
cos nin contra os probes, nin contra os 
patronos nin contra os obreiros; nin con
tra .. os cregos, nin contra os empleados, 
nin contra os militares, nin contra a pro
priedade, nin contra a familia, nin contra 
a relixión" (20). 

E coido que estes progrmas axustan
se enormemente ao se u xeito de pensar. 

. 

Simplificando moito poderiamos 
estabelecer no seu pensamento a se
guinte liña de razoamento: 

a) Hai un feixe de causas, que Ris
co comeza a presenciar, que non forman 
parte do "ser galegas". 

b) Ser gategas val mais que ser 
libres 

"Millar que ser libres, é ser galegos;: 
' 

val mais ser súbditos, mais val ser pro-
bes, que ser un pobo sen alma propria" 
(21 ). 
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e) Logo, galeguicemos a moral, os 
costumes, a casa, o gusto, a moda ... 

Coido que finalmente quedan neste 
apretadísimo resumo prantexados os trá
zos patriarcalistas do Risco, muitos e 
fondos que, sen dúbida, teñen abando 
que ver co ma1oritario da tradición gale
guista que il recebe, amén do pensamen
to reaccionario da relixión católica. 

Este patriarcalismo empeñado en 
facer pasar por galego o que non ése non 
estrutura económica, moral, costumes e 
hábitos de tempos preteridos, dominados 
en boa parte pola relixión xudeo-católica 
que impón á muller a sumisión mais 
absoluta ao papel de esposa e nai, nun 
país cunhas estruturas económicas que 
fixeron precisa até ben pouco unha fami
lia campesiña non moi distante ás fami
lias existentes no Norde de Portugal, 
Asturies, León e Aragón, e mesmo dou
tros pontos mais distantes na xeografía 
nos tempos feudais e pre-industriais. 

Rexeita · por antigalego avances 
obxetivos na vida das mulleres introdu
cidos polo capitalismo, voltando á prédi
ca dunha Arcadia feliz, sen contradic-

. , . 
c1ons nen anstas, onde a igualdade de 
direitos para a muller queda reducida 
a unha demanda xurídica importante 
habida conta da emigración existente. 

Tempo haberá de-examinar o patriar
ealismo doutros clásicos do nacionalis
mo galego e as pervivencias hoxendía 
deste pensamento nos programas nacio
nal istas. 

NANINA . 

NOTAS: 
1.-Etnografia Cultura Espiritual. En Historia de 

Galiza . T. l. Akai1979-Madrid. (Bós Aires 1962). 
(Pax. 265). 

2.-ldem. Páx. 568 
3.-ldem. Páx. 585. 
4.-Nacionalismo Galego. Xullo 1934-Xuño 1935. 

(Pax. 261 ). · 
5.-ldem nota 1. Páx. 488. 
6.-ldem. Páx. 489. 
7.-ldem. Páx. 490. 
8.-EI Problema Político de Galicia. 1930. Pax. 157. 
9.-Teoria do Nazonalismo Galego. Ourense, 1920. 

(Páx. 82). 
1 0.-ldeas que defende e fins que se propón o Parti

do Galeguista. Santiago, Decembro 1933. 
(Páx. 276). 

11.-lsto é o qu~é o nazonalismogalego" . Sos Aires, 
1923. (Páx. 88). 

12.-Teoria doNacionalismo Galego. Páx. 77 e 81. 
13.-ldem. Páx. 78. 
14.-ldem. Páx. 65. 
15.-ldem nota 1 (Páx. 568). 
16.-EI problema político de Galicia. Páx. 157. 
17.-ldeas que defende e fins que se propón o Par-

tido Galeguista. 
18.-Historia de Galicia. Ed. Galaxia. Vigo 1978. 

(Páx. 26-27). 
19.-0 programa do Nazonalismo. Maio 1931. 

(Páx. 244). 

, 20.-ldeas que defende e fins que se propón o Parti
do Galeguista. (Páx. 290-291 ) . 

21.-Nacionalismo Galego. (Páx. 260). 
Fora das obras: Etnografía, Cultura Espiritual e 

Historia de Galicianas que se indica-editorial, ano de 
edición, o resto están tomadas todas as citas da Obra 
Completa, tomo 1, editado por Akal, Mad~id 1981, 
na colección Arealonga. 



Na brétema, desde mui antigo esse 
foi o espaco ao que fomos relegadas as 
mulheres, circunscritas a un ha esfera in
ferior, abaixo, domenhadas por paixons 

teriosos, maléficos. 
Parecía como si nos quixeramos co

mer o mundo. A noite, o terrivel poder 
das sombras, o reino da morte, da impre
sibilidade dun azar maléfico: esse, o 
nosso domínio, aoque nos vimos aboca
das, o limitado espaco pasa a insegurida
de e as intrigas hostis de cara o mundo. 

"A muller nom pode senom intuir: 
hai un sujeito pensante que diz a nossa 
imposibilidade de afrontar o mundo, de 
confeccioar umha visom da realidade na 
que nos vemos submerxas, mas NON e 
NUNCA criadoras só de infantes, só al
bergamos a semilha dos males, tam só 
em potencia seres humanos, recipientes 
nos que a vida instalara-se para dar 
filhos, procriar, e logo plegarmo-nos si
lenciosas no interior dos nossos carpos
receptáculo. E por esso que a nossa voz 
sepulta-se na gravidez das bocas mori
bundas e que os nossos corpos ende
moniados, posuidos por forzas maléficas 
e incontroláveis rebelam-se contra essa 
luz cega e sem brilho que nega a dor, o 
impulso, e construe forzas do bem e o 
mal. 

E Eurípides quem pom na boca de 
Medea: "Anatureca nosfixoasmulheres 
incapaces de practicar o bem e as háreis 
urdidoras do mal". 

Ouem son as brujas? Persoages de 
carne e oso, no contrário que as fadas, 
pertenecentes ao mundo de fantasía. 

Qué representa m? A encarnacom fí
sica de todos aquel es defectos atribuidus 
ás mulheres.' 

Segundo a mentalidade antiga toda 
mulher leva en potencia unha bruja no 
seu interior. A bruja e a feiticeira soma 
persomficacon da mulher instintiva e 
indómita que nom se somete a femini
dade. 

O elemento da sociedade que se be
neficia ou padez polas suas actuacons 
é o que lhe da forma real aos actos mági
cos ao considerar que as doenzas sofri
das, as tempestades, a morte do gando, 
a esterilidade feminina ou a impotencia 
masculina devem-se á intervencon de 
vontades alhéias: maléficas o u propicias. 

Em Grécia e Roma a práctica da má
gia com fins benéficos era considerada 
lícita e, ainda, necesária. 

Mas, dentro da mágia hai umha du
plicidade: a rnágia socialmente conside
rada, púbrica e diurna, benéfica (o mes
mo Estado mantinha aos encarregados 
de augurar o futuro) pola outra banda a 
mágia proscrita: segreda, nocturna, anti
social e maléfica. 

DAS BRUJA 

Malinowski consideraa como "res
posta á sensa~om de desesperanza que 
tenhem o hornee a Mulher num mundo 
que nom podem controlar, no que se 
lhes nega a sua participa¡;;om-coopera
com activa. 

Caro Baroja no seu livro "Las brujas 
y su mundo" caracteriza á feiticeira por 
umha hipertrofia da personalidade, norn 
de talento, nern de ciéncia, senorn de cer
tos rasgos, mal carácter. 

Certarnente, a feiticeira aparte de 
conhecer os segredos da mágia, posuia 
tamben certos conhecimentos de tipo 
empírico que perrnitiam-lhe exercer de 
perfumista e envenenadora, actividades 
moi ligadas ate o Renacimento. 

Segundo Caro Baroja podemo-la 
considerar precursora de químicos e ho
mes de ciencia. Os seus conhecirnentos 
acerca de ciertas propiedades das plan
tas transmitem-se á feiticeira medieval. 

A mágia e a bruxeria constituen un 
feiro ininterrumpido ao longo da historia, 
ainda que numhas ápocas está em áuge 
e noutras a sua torca descrece, (aumenta 
em momentos de angúria, de catástrofes 
de crise e misérias coleitivas); dependen
do do orde social no que vivem tanto co
mo do orde de idéias religiosas e mais 
inteleituais imperantes. 

A partires do R@nacimento apartara
se ás mulheres de moitos oficios, entre 
eles o de comadrona, que foi absorvido 
polos médicos. 

Na Europa cristian as prácticas pa
ganas estam prohibidas (adivinhacons, 
sortilégios, encantamentos, conjuros, 
brPbajes e filtros, assim como a figura 
da feiticeira seram objectos de condéia). 

A persecucon da epidémia bruxeril, 
iniciada no século XIV (como feudalismo) 
chegará até o século XVII (até bem entra
da a época da razon). 
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As brujas supunham unha amenaza 
política, religiosa e sexual para a lgreja e 
para o Estado. Aquela asociava á rnulher 
como sexo, fonte de tentacons. "Supun
ha-se que as brujas experimentaran por 
primeira vez o placer sexual copulando 
corn o demo" (Bárbara Ehrenreich). 

Acusavem-nas de producir impoten
cia no shomes, por ofrecer conselhos 
anticonceptivos e executar abortos. 

As brujas eram víctimas excelentes, 
posto que questionavam o papel da igre
ja: 1.0 por ser mulheres, 2. 0 tinham fon
dos conhecimentos sobo corpo humano, 
3. 0 domenhavam a utilizacon de hervas 
e drogas, mentras os médicos apoiavarn 
as seus diagnósticos ern base á astro
logia. 

Frente a mulher endemoniada e de
moníaca a lgreja opunha a sua concep
c;:om da que devia ser arquetipo de pureza 
e feminidade, virge imaculada, nai 

Na medida em que a lnquisicon; a 
científica (medicina mental) os posuidos 
convirtem-se em alineados. Frente a bru
ja a histérica, corno duas caras da mesrna 
moeda. Mas, essa ja é outra história, 
nom si? 
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ARREDOR DA MULLER EN 18 MUNDOS 

Ursula Heinze. Edicións Xerais de Galicia, 1985. 

160 páxinas. 750 pesetas. Dez contra unha a que hai sete ou 
dez anos as mesmas mulleres entrevis
tadas hoxe non opinaban igual sobre es
tes asuntos e elo non é froito do azar. 
E lástima pois esta falla de conciencia. 

Púxeme a ler este libro cunha certa 
desconfianza, -teño que confesalo
polo feíto de ser só entrevistas e non ter 
ningún capíduo de reflexións sobre as 
mes mas, de tento de con el usións de ' 
posición da autora sobre o tema. E, para 
mín, como a falla de editorial nun xornal. 
Críame receio. 

A marxe a seleción -que descoñezo 
con que criterio foi feíta- tampouco 
veño opinar sobre a calidade literaria nen 
a fidelidade na transcripción das mes
mas. 

Algo que me percurou ledicia: obser
var como na meirande parte dos caso, a 
muller busca viver por sí mesma,polas 
suas máns e erguendo a cabeza sobre os 
propios hombros. 

O modelo de muller non é, afortuna
damente para practicamente nengunha 
a sumisa e obediente muller que predica
ban libros como "A Perfecta Casada" de 
'Fray Luis de León, que tanta e tan nefas
ta influéncia puxo nas mulleres por mais 
de tres séculos. 

Noustante, o drama que en tantos 
casos é ser muller nesta sociedade de 
clases e fondamente masculina ten un 
fiel reflexo neste libro onde a raiba a ' 
impotencia medran interiormente nunha 
coa leitura particularmente de dúas en
trevistas. 

Pero ... é gozoso tarnén constatar a 
coraxe e valentía de outras tantas mulle
res á hora de se soerguer contra o esta
belecido. Para crebar decididamente o 
papel asignado e organizar a vida dun 
xeito tan radicalmente diferente. Dende 
este ponto dé mira, o meu desexo de 
buscar na xeografía real, na aldea de San 
Xusto a unha muller, V.S. de 51 anos 

. ' 
tomou corpo nos meus ang~miños. Por 
coñecela,por expresarlle propiamente 
as emocións solidarias, enternecedoras 
e combativas que espertou ne mín o seu 
xeito de defrontarse -sen amargueza 
ningunha- con esta sociedade. N un tan .· 
fechado mundo desgarciadamente mi
sóxeno demais e .heteroxista absoluto. 

E un ha pena que en todo isto - malia 
as mulleres entrevistadas non o reco
ñecer- ten t1do o mais fermoso papel o 
MOVIMENTO FEMINISTA. de lidiar para 
facer patente a inxusta situación social 
e laboral (sen botar da banda de fora o 
mundo doméstico) padecido pola muller . 
De lidiar para que un ha opresión tanvella 
como a historia coñecida (na que amén 
dos poderosos asoman os homes como 
parte privi lexía da), fose posta a 1 uz. 

Os sentimentos, o matrimonio, otra
bailo, a familia, a soidade, os soños, a 
maternidade, son dun xeito ou de outro 
a vida destas mullefes anónimas e ben 
heteroxéneas. 

Parte fundamental da vida del as e da 
vida de todas as mulleres que no mundo 
somos, por mais que os xeitos de viver 
dunhas e outras sexa mesmamente tan 
distinto. Dende as condicións materiais 

' 
familiares e de cultura até o xeito de ser 
"tocadas" pola variña -non a da fada 
maravillosa senon da vida-, da propia 
vida; da, as tantas veces, dura e cruel 
experiencia. 

Un aspecto que é sobranceado ao 
longo do libro e que invita a unha refle-

. ' . x1on Importante: a cultura urbán dentro 
do noso propio país,oferece (pola maior 
posibilidade de intercambio de opinións, 
de información, de cultura ... ) millares 
posibilidades para a muller que as aldeas 
e pequenas vi las, mais submetidas á in
fluéncia de tabús, da relixión e a unha 
maor forteza das relacións sociais e se 
xuais tradicionais. 

isto é algo que, ao meu entender 
' 

debe ser moi seriamente considerado. 
As opinións de cada unha das 18 

mulleres pode axudarnos a coñecer e re
coñecer muito de nós mesmas. 

Pode axudar a xenerar coraxe e 
rebeldía. 

Pode axudar tamén a relativizar mi
llor problemas certamente importantes 
para un ha nalgún momento dado, e ruins 
e cativos en comparanza de outros. 

Boto, noustante, en falla unha pre
gunta que a autora do libro non fixo e que 
tanto nos afecta e importa ¿qué pasa coa 
sexua 1 ida de? 

Cicais poida atribuirse aos medos 
que a inda imperan para talar abertamen
te e en público deste tema . Ao puritanis
mo que segue a dominarnos. 

Chegará un tempo que falernos disto 
sen temor de escandalizar a ninguén. 
Para que eso aconteza seremos nós, o 
Movimento Feminista, quen de seguir 
escandalizando até entón . 

FIN 

\ 

A VISITA 

Nom sei si foi que o do timbre sur
prendeu-te tantissimo, si mentras te 
achegavas á porta para abrir un ángulo 
ao rosto que se apoia na parede escura , 
tanteando a negrura dos espacros enru
gados, barnizados e dispostos e m colinas 
incontáveis de enlouquecedoras expedi
~ons sem comezo nem remate recorda
che, outra volta, todo aq uelo. 

Pulsava aquel botom, entre o ar 
asfixiado da calefac~om ... a parálise das 
cadeias do ascensor, a turbulencias das 
esqueiras tam pulcras que aspiram a 
podredume, o podas ruas, que se dilue, 
logo, nom bem agardo a que tú cruces 
o longo pasilho formosamente decorado 
polas tuas asesoras, inumeráveis vezes 
afinado, presto sempre a satisfacer todas 
as sugerencias e caprichos da gente que 
recebes a tomar café. 
-"Nom pode resultar interesada, nom, 

por favor mulher, pom-te cómoda, sa
ves que a tua opinom é vital para mi m" . 

-"Os enganos -pensa- nom so m mais 
que ardides, segredos sortilégios, as 

pequenas mutila~ons, complicidades 
que nos incumbem e fam possível que 
agora poidamos estar aquí, sosegadas 
ou enroxecendo de raiba, falando agita
damente ... sentindo uns olhos cravados 
ao borde do nosso desplegue: voas as 
pestanas fóra do quarto, atravessar a ci
dade sem apenas sentir a presom dos 
atascos, a convergéncia necesária dos 
semáforos, focos permanentes na foto
gráfica irrup~om da escea ... " 

Intento imaginar em qué rincom da 
casa podes atopar-te, ignoro a distáncia 
da porta -escoito- contenho o a lento
o fotograma desta situa~om, penso, re
solvería um ·gesto aterrorizado, coas 
maos abertas no fondo impecável pulido 
da porta, a respira~om entrecortada e os 
olhos para nada, abertos: Nom há luz!! 

Poidera ser que tú estiveses naquel 
preciso instante achegandote com o 
facho liberador. 

Unha e outra vez o timbre segue a 
nom querer trasmitir-che a minha man
sage de perigo: Extingue-se xordo o si
lencro desta infranqueiável vigília . 

Existem, sí, a vibra~om i o alento, 
a mao cansa ... mas nom há resposta da 
tua parte. Entom sinto que a distáncia 
extende-se dum geito que e u já nom podo 
conter nos límites normais de toda segu
ridade e que entre tú e eu estam-nos 
moitas cousas alhéias, e que senom tras
gredí ramos as Barreiras da Acústica e 
d? T<?rrTJe~ta nem poderia imaginar que 
tu, s1lenc1osa, deslizas-te pola casa no 
meio das delicadas figuras de porcelana 
i escaiola. 

Sinto pasos!. .. , que te acercas, e sú
peto que já todo é inútil descorre-se o 
velo: Nom Tem SENSO... infatigáveis 
decrescem os escalons. 

Abro ao fim a port9, Cruzo o asfalto 
e ... apareces. 

Se sé 

Sí, queriano recoñecer ou non ¿de 
queé xeito cobraron conciencia explícita 
deste feíto as xentes? Así, porque un día 
baixoulles a inspiración divina? 

t 1 f : 56 2121 
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DENDE O 
"Desde el feminismo" FEMINISMO 
N° O - Revista Teórica. Publicación trimestral. 
Edita ATALANTA, Asociación de Actividades e Pu -

. blicacións feministas. Madrid, 1986. 

Mireir.a con curiosidade, e apren
sión ao mesmo tempo. A lectura das pri-

. , . 
me1ras paxmas xeneroume un certo sen-
ti mento de incapacidade, había significa
dos e conceptos que fuxian das palabras 
que supostamente os definian, e non os 
atopaba. 

Gostabame o seu obxetivo: chegar 
a ser unha plataforma de elabouración e 
discusión, de debate teórico do feminis
mo a partires da ideoloxia feminista coma 
instrumento de análise para o conoce
mento e transformación da realidade", 
aberta a todas as tendencias que existen 
hoxe no M.F.: asi que, decidida, volvín 
releer isas páxinas cor tranquilidade e 
decateime de que o problema non era e u 
senon a linguaxe lixeiramente enreve
sada utilizada por Celia Amorós para ex
plicarnos a sua reflexión sobor da crise 
de fundamentación do feminismo socia
lista, que por outra parte, pareeume moi 
interesante. 

O artigo adicado a Simone de Beau
voir acércanos á polémica xurdida no 
M.F. co seu, xa clásico "El segundo se
xo", no que el a fixo un ha análise da opre
sión da muller dende o punto de vista da 
filosofía existencialista. 

E a polémica sigue presente no arti
go de Raquel Osborne sobordo "discurso. 
da diferencia" e as suas implicacións na 
análise feminista. Oliva Blanco aborda 
tamen o tema feminismo da diferencia 
-feminismo da igoaldade- dende unha 
perspectiva orixinal, identificando as 
duas posicións con mulleres destacadas 
en outras épocas e tan distintas, como 
foron Teresa de A vi la e sor Juana Inés de 
la Cruz. 

A entrevista con Magda Catalá, psi
cóloga e autora do libro "Reflexións den
un corpo de muller'' rompe un pouco a 
estructura da revista, na que predomina 
o ensaio, introducindo un elemento de 

frescor necesario, xunto coa Hemerote
ca, que pretenda rescatar textos de pre
cursoras do movimento. 

A sección de libros, precedida dun 
toque mitolóxico cerra iste n.o cero de 
"Desde el feminismo", que en conxunto, 
e logo do desconcerto inicial deixoume 
a impresión de que o proxecto abrenos a 
posibilidade que moitas de nós sentia
mos valeiro; a adicación dun tempo á pro
fundización no coñecemento e reflexión 
individual e colectiva sobor da nosa rea
lidade coma mulleres dentro desta socie
dade supón un . reforzo e reafirmación 
do noso traballo cotián. 

Só ,me queda desexarlle sortee lon
ga vida a ista nova revista trimestral que 
quere acompañarnos na andadura (an
daina?) feminista. 

CRIS 

FESTA DA PALABRA SILENCIADA 

Magnífico este terceiro número 
coordinado por María Xosé Oueizán, ma
quetado por Margarita Ledo, con ilustra
cións de Berta Cáccamo e Aurichu Perei
ra e cunha longa nómina de colabora
dores. 

Camino Noia e M. Rios Panisse afon
dan na vida e na obra de Francisca 
Herrera, a autora da primeira novela 
escrita en galego por un ha muller ( 1920). 
Coñecida polos seus amigos como 
"La letrada", comenzou a súa actividade 
literaria cumpridos os corenta anos. En 
1945 foi elexida membro da Real Acade
mia Galega epor razóns aínda pouco 
claras morreu sen tomar posesión. 

María Xosé Queizán mantén dúas 
interesantísimas conversas. Unha con . 
D. Ricardo Carbal lo Calero quen fai unha 
detallada comparanza entre Rosalía de 
Castro e Francisca Herrera; e a outra con 

N. o 3. Xaneiro 1. 986 
Especial Francisca Herrera Garrido 

Isabel Mouriz fai un bó estudio arre 
dor das narradoras galegas e Carmen 
Blanco .sobre Amantia a novela histórica 
de María Xosé Queizán da que Carmen dí 
que é a unión íntima de Galicia e a muller. 

Hai recordos para a cea de Padrón 
e o recital de Compostela, con Rosalía 
coma protagonista. Ofrecesnos neste 
número tres unha extensa selección 
poética -¡qué interesante o grupo de 
mulleres novas na poesia de Galicia-! 
de En na Luaces, Ana Romaní, Xela Arias, 
Cristal, Charo Pita, Rita Más, Rita María 
lbáñez, Marise Alvarez, Ana Antonio, 
María Xosé Canitrot e Helena Villar Ja-

. 
ne1ro. 

Salientamos tamén os dous traba 
llos de Carys Evans e Marita Otero e 
unha biografía da primeira médica gale
ga, Olimpia Valencia, membro-fundador, 
da Academia Médico Ouirúrxica de Vigo. 

Vicent Marqués sobre o sexo. Perante a .· _ -; Enhoraboa ás autoras deste terceiro 
número de "Festa da palabra silenciada" 
pola súa axuda en mostrarnos parcelas 
inéditas da nosa cultura e das nosas vi
das. Emociona o seu labor serio, cons 
tante e suxerente. 

observación de María Xosé de que esta- · :_,,-< .... " r 

mos a vivir un ha volta a o tradicional, a o¡/ / 
fogar, a ter tillos, o sexólogo valenciano 
dí: "O embarazo funciona coma a Legión, 
á desesperada. E como un medo a liber
dade, un querer atarse. E un ha tendencia 
suicida. 
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Hai apenas uns dias que morreu unha muller, unha mu
ller que salientou no eido do feminismo, tanto pola sua vida, 
como pola sua obra, da cal todas coñecemos a que se diu en 
chamar a biblia do feminismo: "O Segundo Sexo", xa vos 
daríades conta de que estou a falar de Simone de Beauvoir. 

E ao pensar neta, o que foi a sua vida, o primeiro que me 
chama a atención é como puido escapar dos esquemas exis
tenciais que dende o se u nascimento lle viñan dados. Perten
cente, por familia, a un ha burguesia de tradicional cristianis
mo. A sua nai, muller de forte creencia relixiosa, ocupouse 
da sua educación moral; e o seu pai foi o encarregado de de
senvolver a parte intelectual. Ambas formacións parecíanlle 
á propia Simone dous "dominios radicalmente heteroxé
neos", entre os que non se podía producir nengunha interfe
rencia. Recibe un ha esmerada educación burguesa, con oda 
a serie de prexuizos que iso conleva para unha mulle~. 

Na su a época de estudante coñece a unba muller que vai 
marcar un ha grande pegada nela, a sua grande amiga Zaza, 
cuxa morte prematura sumea unha profunda tristeza. o 
ela descobre a importancia de ser un ha mesma, de facerse a 
sua propia vida e escapar de ese mundo que lle impoñían e a 
rodeaba. Refiríndose a Zaza, escrebe cousas tan fermosas 
como que "Non concebía nada mellor no mundo que ser eu 
mesma e amar a Zaza". 

Ela que tan ben soubo descreber as miserias de tantas e 
tantas mulleres. O engano ao cal fomos sometidas: como 
ben di "a cambio da sua liberdade fixéronlle o regalo dos fa
laces teso uros da sua feminidade", e este engano é producto 
de toda sociedade, a cal exalta como valores sl!lperiores: o 
amor, a devoción e o sacrificio; pero non se vi u a engún ho
me que esté disposto a sumir tan "altos valores". Sen em-

. bargo tales enganos foron tal sotilmente despregados que a 
maioría das mulleres non souberon escapar a el pois educóu
selles "sen ensinarlle xamais a necesidade de que asum~n a 
su a propia existencia". 

. . .. . 

E necesario un cambio nas estructuras nas que estamos 
inseridas, a todos os niveis: económico, social, cultural, se
xual, moral, etc.; que permitan un auténtico recoñecimento 
da muller como suxeito esencial. 

Na actualidade, non parece isto un logro cercano. Pero 
como ben observa Simone, é a muller a que debe cambiar a 

./sua gropia indumentaria, e ela será a artifice principal de 
un ha evolución colectiva que conduza a esa meta de un mun
do hat:>itado somente por seres humanos: "Nos dous sexos 
realizase o mesmo drama da carne e o espiritu, da finitude e 
da transcendencia. Os dous son roidos polo tempo e axexa
dos ola morte, teñen unha mesma necesidade esencial do • 

outro, e p,oden extraer da sua liberdade a mesma groria. Se a 
s0ubesen gostar non se verían tentados a disputar falaces 
privilexios e a fraternidade podería en ton nascer entre eles". 
Sen emba-rgo, é moi costoso para os homes, perder privile
"ies que sotlre a muller sempre tiveron e teñen, e así percu
ran disculpas para que esa situación se manteña. 

En defini'tliva, con Simone deBeauvoir, podemos afirmar 
que a realidatle humana de ser muller é "ser en sociedade", 
"ser no m u nao". E un ha realidade que se fai, que se vai defi
nindo pou o a pouco polas suas conductas, se podemos es-

"' capar de ese suxeito (o home) que se nos opón e fainos deve
nir obxeto; se podemos escapar das categorías de este mun
do no que ternos que existir, para poder ser, feito a sua imaxe 
e semell-anza, só entón os nosos actos serán os nosos actos e 
os nosos pensamentos serán en verdade os nosos. 

-~ 

Que a sua morte, que nos deixou co valeiro da sua per-
soa, sirva ao menos de impulso para conseguir a nosa liber
dade, e que as palabras que e la adicou a su a amiga Zaza a sua 
morte, sirvan como despedida e gratitude hacia el a. "X untas 
loitaramos contra o destino lamacento aue nos amenazaba e 
durante moito tempo pensei que pagara a miña liberdade con 
a sua morte". 

Ana P. 
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